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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1262321 Nr: 25155-06.2017.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO ESPECÍFICO DOS EMPREGADOS 

EM EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA E ÁREA VERDE DO ESTADO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO MARINHO DO 

NASCIMENTO - OAB:6304/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO MARINHO DO 

NASCIMENTO - OAB:6304/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Suscitação de Dúvida 

proposta pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Cuiabá/MT em face do 

questionamento promovido pelo SINDICATO ESPECÍFICO DOS 

EMPREGADOS EM EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA E ÁREAS VERDES 

DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDILIMP/MT.Consoante artigo 207 da 

Lei nº 6.015/1973, as custas deverão ser arcadas pelo (a) interessado 

(a).Intimem-se as partes para ciência do veredito e após decorrido o prazo 

recursal, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018.EDLEUZA 

ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito Diretora do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1266980 Nr: 26669-91.2017.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL DO REGISTRO 

DE IMÓVEIS DE CUIABÁ, REGINA MARIA TEIXEIRA COELHO

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

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente Suscitação de Dúvida 

Inversa proposta por FIRMINO GOMES BARCELOS em face do CARTÓRIO 

DO 2o OFÍCIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT.Em analogia ao artigo 207 da 

Lei n° 6.015/1973, as custas deverão ser arcadas pelo 

suscitante/interessado.Intimem-se as partes para ciência do veredito e 

após decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Publique-se. Intimem-se. Cuiabá, 13 de agosto de 

2018.EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVAJuíza de Direito Diretora 

do Foro

Decisão

CIA N°:

0722206-54.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 LEONARDO FRANÇA ARAÚJO

ADVOGADO(A):

 LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - OAB/MT 12.621

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa proposto por LEONARDO 

FRANÇA ARAÚJO em beneficio próprio, em relação à Guia nº 27461 sob o 

fundamento de recolhimento indevido.

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

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os pedidos de restituição deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos:

 Dados Bancários do beneficiário- Banco; Angencia ; Conta Corrente, 

tendo em vista que não pode ser Conta Poupança.

E-mail para Comunicação.

Data de Nascimento do beneficiário.

INTIME-SE a Requerente para apresentar os documentos faltantes 

conforme acima elencados, no prazo de 15 (quinze) dias, visto que a 

presença de todos deve ser rigorosamente observada.

Nada informado no referido prazo, arquive-se este expediente.

Publique-se.

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

 Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0722207-39.2018.8.11.0001 - Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO (A):

ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI OAB/DF 13.158

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição dos Valores de Taxas e Custas 

Judiciais proposto por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS a fim de solicitar a devolução de valor recolhido no 

processo nº 56500.901.06.2018-0 em relação à Guia nº 56500, sob o 

fundamento de o recurso Inominado ter sido considerado Intempestivo.

 É o relatório. DECIDO.

 Em que pese as alegações da parte, não se trata de hipótese abrangida 

pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez que a restituição 

pleiteada não se enquadra no conceito de valor recolhido indevidamente, 

em duplicidade ou a maior.

 As custas processuais decorrem da atividade desenvolvida pelo 

Estado-Juiz e são pagas como remuneração pelos serviços prestados 

pelo Estado em razão dessa atividade.

 Destarte, ao ajuizar a ação devidamente representada pelo causídico este 

tem ciência das responsabilidades e consequências da propositura da 

ação.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente às Guias 

nº 56500.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se o expediente.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0722208-24.2018.8.11.0001 - Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

ADVOGADO (A):

ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI OAB/DF 13.158

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição dos Valores de Taxas e Custas 

Judiciais proposto por ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS a fim de solicitar a devolução de valor recolhido no 

processo nº 80696502220178110001 em relação à Guia nº 23840, sob o 

fundamento de o recurso Inominado ter sido considerado Intempestivo.

 É o relatório. DECIDO.

 Em que pese as alegações da parte, não se trata de hipótese abrangida 

pela Instrução Normativa SCA nº 02/2011 uma vez que a restituição 

pleiteada não se enquadra no conceito de valor recolhido indevidamente, 

em duplicidade ou a maior.

 As custas processuais decorrem da atividade desenvolvida pelo 

Estado-Juiz e são pagas como remuneração pelos serviços prestados 

pelo Estado em razão dessa atividade.

 Destarte, ao ajuizar a ação devidamente representada pelo causídico este 

tem ciência das responsabilidades e consequências da propositura da 

ação.

 Posto isto, INDEFIRO o pedido para restituição do valor referente às Guias 

nº 23840.

 Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se o expediente.
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Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

CIA Nº:

0729597-94.2017.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

CÍCERO BARBOSA MARTINS

ADVOGADO (A):

DRA. ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA (OAB/MT 6.844)

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por CÍCERO BARBOSA 

MARTINS ante a decisão proferida pela Diretoria do Foro da Comarca de 

Cuiabá/MT na data de 30/07/2018 cujo teor determina que a pretensão da 

parte seja submetida na esfera judicial por não versar matéria a ser 

tratada pela via administrativa.

Em suas razões o embargante reitera seu pedido para que haja 

determinação judicial para registro de Carta de Aforamento com a devida 

abertura de matrícula para o imóvel em questão, tal como expressa que 

“Os argumentos foram expostos na exordial de forma suficiente para 

entender que o pedido versa sobre dúvida inversa”.

Pois bem.

 Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, 

omissão ou/e erro material verificadas na decisão judicial.

Cumpre-me rejeitar de plano o presente recurso ante a inexistência de 

fundamento legal, tendo em vista que não há questão contraditória a ser 

sanada uma vez que o teor da decisão fora clara dentro daquilo que foi 

pedido pela parte.

 De início, destaco a impossibilidade de conversão do procedimento em 

Suscitação de Dúvida Inversa. Conforme dito pelo embargante em seu 

recurso, o procedimento não foi nominado dessa forma e sim como mero 

pedido de autorização.

 A Suscitação de Dúvidas vem expressa no artigo 198 e seguintes da Lei 

n. 6.015/1973 para os casos nos quais o Oficial se depare com uma 

situação a qual não possa ser cumprida ou não se conformando com a 

exigência, cabe ao interessado requerer ao registrador que a dúvida seja 

declarada ao juiz competente para dirimi-la. Tendo em vista a 

inafastabilidade da jurisdição, tem sido permitido ao apresentante propor a 

dúvida inversa, cujo trâmite ocorre em analogia.

 Por conseguinte, verifica-se que se trata de um procedimento específico 

no qual a parte interessada deve propor de forma clara e expressa com 

petição devidamente protocolada, nominada e dirigida ao Juiz Corregedor 

Permanente. Não cabe ao Juízo inferir ou subtender nada da pretensão 

que não foi expressa no feito. Destarte, a parte ao ajuizar a ação 

devidamente representada pelo causídico deve ter ciência das 

responsabilidades e consequências do seu mandato.

 Insta salientar que é permitido a parte propor novo pedido administrativo 

devidamente nominado a fim de que tenha o trâmite pertinente ao 

procedimento de Dúvida.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração e mantenho a decisão 

proferida por seus próprios fundamentos (andamento nº 36).

 Cientifique o requerente por meio de sua advogada via DJE e após 

arquive-se o expediente.

Publique-se.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 409/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 15 (quinze) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pela Gestora Administrativa II PAULA GOMES 

ARAÚJO, matrícula nº. 34.036, do(a) Central de Administração da 

Comarca da Capital (vinculada ao Núcleo de Audiências da Custódia), 

conforme consta do expediente CIA nº. 0722014-24.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR o(a) servidor(a) LUCILENE ERNESTA DO CARMO 

STROPA, matrícula nº. 7922, Técnico Judiciário, na Central de 

Administração - Comarca da Capital - SDCR, a partir de 27/08/2018.

Art. 2º - DESIGNAR o(a) servidor(a) LUCILENE ERNESTA DO CARMO 

STROPA, matrícula nº. 7922, Técnico Judiciário, para exercer a função de 

confiança de Gestor Administrativo II, no período de 27/08/2018 a 

10/09/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 410/2018-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. 

0722246-36.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) GRAZIELA CRISTIANE JUCHEM, matrícula nº. 

32826, Analista Judiciário, na secretaria da 7ª Vara Criminal da Comarca 

de Cuiabá, com efeitos a partir de 13/08/2018.

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

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

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 411/2018-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. 

0722161-50.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

LOTAR o(a) servidor(a) VANLAER PEREIRA GUIMARÃES, matrícula nº. 

8674, Técnico Judiciário, na secretaria da 7ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, com efeitos a partir de 14/08/2018.

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

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

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 412/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário CARLOS HENRIQUE 

SALIÉS RIBEIRO, matrícula nº. 23.590, do(a) Secretaria - 3ª Vara Esp. de 

Família e Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0722510-53.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) LUIZ ALBERTO MACHADO JUNIOR, matrícula 

nº. 24692, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 3ª Vara Esp. de 

Família e Sucessões - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função 

de confiança de Gestor Judiciário, no período de 10/09/2018 a 19/09/2018 

(férias).

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

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

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 413/2018-GRHFC
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A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2017, pelo Gestor Judiciário REYNALDO BOTELHO 

DA FONSECA ACCIOLY JUNIOR, matrícula nº. 24.380, do(a) Secretaria - 

Juizado Especial da Fazenda Pública - SDCR, conforme consta do 

expediente CIA nº. 0722514-90.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) OACIL CONCEIÇÃO DA SILVA MARIAN, 

matrícula nº. 5521, Técnico Judiciário, lotado(a) na Secretaria - Juizado 

Especial da Fazenda Pública - SDCR, para exercer, a função de confiança 

de Gestor Judiciário Substituto, no período de 10/09/2018 a 19/09/2018 

(férias).

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

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

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 414/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 20 (vinte) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018 e 09 (nove) dias de usufruto de 

compensatórias, pela Gestora Judiciária EDENIRCE MIRANDA SERAFIM 

COSTA, matrícula nº. 296, do(a) Secretaria - 8ª Vara Criminal - Comarca 

da Capital - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0722530-44.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) GUILHERME PAES MAIOLINO, matrícula nº. 

33936, Analista Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 8ª Vara Criminal - 

Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de confiança de 

Gestor Judiciário, no período de 10/09/2018 a 29/09/2018 (férias), de 

01/10/2018 a 05/10/2018 e de 08/10/2018 a 11/10/2018 (compensatórias).

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

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

Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 407/2018-DRHFC

* A Portaria nº 407/2018-DRHFC - referente à escala de Plantão Judiciário 

dos finais de semana e feriados do Polo Cuiabá, bem como do plantão 

semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de setembro de 2018, das áreas 

cível e criminal - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 897942 Nr: 28256-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS FERNANDO CORREA 

RIBEIRO - OAB:7.991/MT, PAULO HENRIQUE GAÍVA MUZZI - 

OAB:8337-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR DA SILVA CHAGAS 

PINTO - OAB:327.645, ELISANDRA QUELLEN DE SUZA - OAB:18.213, 

JACKSON FRANCEISCO COLETA COUTINHO - OAB:MS 10044, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, ROSILENE MARCELO - 

OAB:8.886/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB:10116, WILZA 

APARECIDA LOPES SILVA - OAB:OAB/BA 49.540

 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.: 1051113 Nr: 46968-60.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR DA ROCHA PROENÇA

 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$ 

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.: 954812 Nr: 2534-83.2015.811.0041

 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): BANCO DO BRASIL S/A

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

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 815675 Nr: 22126-84.2013.811.0041

 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: JOSENIL SANTOS DE SOUZA

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1071277 Nr: 55957-55.2015.811.0041

 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: CARLOS THIAGO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

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.: 839032 Nr: 43564-69.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN ROCHA DE SOUSA

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

SEGURO S/A

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

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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$ 

561,46 (quinhentos e sessenta e um reais e quarenta 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$ 148,03(cento e 

quarenta e oito reais 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.: 1127061 Nr: 21795-97.2016.811.0041

 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: WAGNER GOMES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

588,17 (quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete 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$ 174,74(cento e 

setenta e quatro reais e setenta 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.: 1168254 Nr: 39398-86.2016.811.0041

 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: CLEITON CRISTIANO DE OLIVEIRA

 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

 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.: 385327 Nr: 20998-68.2009.811.0041

 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: JAIR ESTEVÃO DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

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

R$136,23(cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da 

guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219286 Nr: 1417-58.1995.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIR GONÇALINA DA SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$201,96(duzentos e um reais e noventa e seis centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033150 Nr: 38166-73.2015.811.0041

 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: MARLY BISPO SOARES DE LOYOLA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11854

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053253 Nr: 48056-36.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CEZAR RODHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMA DA SILVA ROHDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12.972-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1092364 Nr: 7230-31.2016.811.0041

 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: LUCAS EDUARDO DA SILVA DOMINGUES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 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.: 946616 Nr: 58397-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL APARECIDA FERREIRA 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 CORREA A 

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 
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trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69796 Nr: 9812-29.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - 

OAB:3556/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$262,47(duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete 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.: 68888 Nr: 4618-19.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ABN AMRO S/A (BANCO REAL DE 

INVESTIMENTO S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. BATISTA CAMPOS, JOÃO BATISTA 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$325,30(trezentos e vinte e cinco reais e trinta 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.: 901996 Nr: 31329-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GONÇALO DA SILVA AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 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.: 85610 Nr: 6709-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO DEITOS - 

OAB:5.989-A/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561A, ROGÉRIO 

PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerente/ executada DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$65,18(sessenta e 

cinco reais e dezoito 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.: 74635 Nr: 10245-67.2000.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EUGENIO BELLUCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIRÓ CINE TV LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 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$164,05(cento e sessenta e quatro reais e cinco 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.: 22123 Nr: 11018-49.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - PROSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRECHE LEONARDO BORGES E SILVA DE 

SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARTIN 

LOPES - OAB:7428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON MEDEIROS - 

OAB:5637

 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$211,09(duzentos e onze reais e nove 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 
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INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116280 Nr: 616-16.1993.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO 

SOL LTDA - COOPERSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN - 

OAB:, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI ISIDORO HEIN - 

OAB:22881/RS

 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$ 495,62 (quatrocentos e noventa e cinco 

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

sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$ 247,81 

(duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas. E para a parte requerida o valor de R$ 

247,81 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), para 

recolhimento da guia de custas, Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas Finais ou 

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

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar 

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58518 Nr: 5433-45.2001.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

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

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

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

R$314,51(trezentos e quatorze reais e cinquenta e um 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.: 116279 Nr: 1423-36.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO 

SOL LTDA - COOPERSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:12.205/PR

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

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

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

R$751,38(setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13924 Nr: 803-53.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA VALE DO 

SOL LTDA - COOPERSOL, ADEMIR GRECCO, LUIZ MARTINS, VICENTE 

MIGUEL DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI ISIDORO HEIN - 

OAB:22881/RS, Ari Isidoro Hein - OAB:5.436 -A - MT, ARMANDO 

VICENTE NOVACZYK - OAB:3391-A/MT, ISABEL R. REZENDE SANTANA 

- OAB:PROCURADORA DO, MARCONDES SARTOR - OAB:3585-B/MT

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

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

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

R$664,87(seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete 

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.: 1037811 Nr: 40487-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIAH DJALMA GOMES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.284 / MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 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 

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.: 1076624 Nr: 58349-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ALVES RIBAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

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

8184-4

 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 
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(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.: 1119365 Nr: 18465-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO VENTURA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108037 Nr: 265-53.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAÚ DE INVESTIMENTO-CREDITO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUROMAT - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

BENTO SOUZA PORTO, JOSE NOGUEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DOS SANTOS 

CRUZ - OAB:11620-B/MT, MILTON ALVES DAMACENO - OAB:3.620-O, 

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:2.723-RO, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12.333/MT, VICENTE BEZERRA NETO - OAB:0065/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$535,88(quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15229 Nr: 12258-05.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, IZÉLIA 

TICIANELI (INVENTARIANTE E AVALISTA), PEDRO AUGUSTO TICIANEL, 

MARCIO MELLO CASADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO DEITOS - 

OAB:34.465/RS, MÁRCIO MELLO CASADO - OAB:138.047-A/SP, 

REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561, ROGÉRIO PINHEIRO 

CREPALDI - OAB:6616/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, Ernesto Borges Neto - OAB:8.224-A/MT, EVANDRO 

CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

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

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

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

R$198,80(cento e noventa e oito reais e oitenta 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.: 29944 Nr: 1834-98.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIONOR ANGELI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, RAFAEL SERAFIM DA SILVA - OAB:6.915-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOMERO STABELINE 

MINHOTO - OAB:26.346/SP, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - 

OAB:116.353/SP, PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - 

OAB:177342/SP

 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$245,99(duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e nove 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.: 1133916 Nr: 24605-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEIZY CARLA FIGUEIREDO LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 136,23(cento e 

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

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

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

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

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

e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um 
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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.: 80721 Nr: 1650-16.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

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

 PARTE AUTORA: JEROLINO LOPES DE AQUINO, GRACIELA OLAVARRIA 

DE AQUINO, ZULEIDE DE AQUINO VIEIRA, JOSÉ JOEL VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO FRANCISCO MARTINS, RANGEL DE 

ABREU LEAL, RUTE RODRIGUES DE CAMPOS, CONRADO JOSÉ DA 

COSTA E ESTELITA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA DE AQUINO 

AMARAL - OAB:3461, MARIA LÚCIA DE AQUINO AMARAL - OAB:5.060 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-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$434,91(quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e um 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.: 65636 Nr: 1714-21.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBEMH - MT - MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - OAB:56.918 

OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

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

devidamente INTIMADA à parte requerente/embargado, para que efetue, 

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

importe de R$218,74(duzentos e dezoito reais e setenta e quatro 

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.: 15678 Nr: 4899-38.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI LOCADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$216,54(duzentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1084088 Nr: 3462-97.2016.811.0041

 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: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LEONARDO MORO 

BASSIL DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGT TAVARES DOS SANTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, VALTER COUTINHO SCARDUA - OAB:7.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 

OAB:15.401/MT

 Visto.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ingressou com pedido de IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, em razão da divergência de valores 

apresentados pelo Administrador Judicial, em detrimento dos valores 

arrolados junto à RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE VOGT TAVARES DOS 

SANTOS LTDA – ME E OUTROS (PROCESSO Nº 17723-04.2015.811.0041 

CÓDIGO: 988084), juntando, para tanto, os documentos que entendeu 

necessários (fls. 11/34).

A recuperanda apresenta resposta às fls. 105/109, alegando, 

preliminarmente, a ausência de documentos que comprovam o alegado 

crédito do impugnante, e, no mérito, que seja julgado totalmente 

improcedente em razão da ausência de memória de cálculo, do 

descumprimento das exigências do artigo 9º da Lei 11.101/2005, bem 

como “o simples fato do ora impugnante já possuir seu referido crédito 

devidamente habilitado na lista de credores” (sic – fl. 109).

O Administrador Judicial pugna pelo acolhimento da preliminar de ausência 

de documentos essenciais, e pela improcedência do feito, ante a inépcia 

da inicial. (fl. 114-v).

Pois bem, a parte autora pretende a retificação da relação de credores, 

com a inclusão da diferença de seus créditos conforme discriminado na 

exordial, o que totaliza o valor de R$ 224.966,62.

 De fato, tal como pontuado pela devedora e opinado pelo Ministério 

Público, o crédito em questão já se encontra inserido na relação de 

credores da recuperanda, razão pela qual, declaro extinto o processo 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Custas pela parte autora, se houver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309523 Nr: 10752-95.2018.811.0041

 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: DAIANE CRISTINA PEIXOTO CARNEIRO, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA, FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Visto.

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

efeitos (fl. 14).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por DAIANE CRISTINA 

PEIXOTO CARNEIRO, por dependência aos autos da recuperação judicial 

da ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELLI (Processo nº 

51808-16.2015.811.0041 – Código 1061850), 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, 
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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.: 1298570 Nr: 8083-69.2018.811.0041

 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: IVALDIR PAULO MÜHL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR DA AMAZÔNIA S/A E COMÉRCIO - 

MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

I – Intime-se o habilitante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, trazer 

aos autos a planilha atualizada do débito, atualizada até a data da 

decretação da falência (07/08/2002), visto que o cálculo planilha que 

instrui a inicial foi atualizado até 31/05/2017.

 II – Com a manifestação do habilitante intime-se a falida para manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

III – Concedo à SÍNDICA o prazo suplementar de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de sua manifestação, conforme requerido à fl. 21.

IV – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.

V - Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1190412 Nr: 1549-46.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, PAULO INACIO DIAS 

LESSA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE OLVEPAR DA AMAZÔNIA 

S/A IND. E COMERCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, JOÃO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - OAB:12246, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885, PAULO INACIO DIAS LESSA - 

OAB:13.887/MT

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Visto.

I – DEFIRO o pedido retro. Para tanto, concedo ao REQUERENTE o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente decisão, para 

juntada da mídia eletrônica contendo cópia integral de todos os processos 

relacionados aos contratos de honorários mencionados na inicial.

II – Com a manifestação do requerente, renove-se vista à SÍNDICA, pelo 

prazo de 10 (dez) dias úteis, como indicado no item “3” da decisão de fl. 

40 e à fl. 58.

III – Em seguida, colha-se o parecer do Ministério Público.

IV – Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1320356 Nr: 13283-57.2018.811.0041

 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: NATIA CAMPOS SOARES, FABIOLA BRITO DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

OAB:16.876/MT

 Visto.

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

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 9.930,17 (fl. 11), atualizado até 21/10/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 06/11/2015.

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.: 1320520 Nr: 13347-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

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

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

OAB:9.229/MT

 Visto.

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

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por REGIANE ALVES DA 

CUNHA, por dependência aos autos da falência de COTTON KING LTDA 

(Processo nº 29375-91.2010.811.0041 – Código 459997), que, conforme 

autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do 

artigo 13, da LRF.

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

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

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

provas que reputem necessárias.

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

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

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

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

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1293463 Nr: 5994-73.2018.811.0041

 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: LEONTINA JACOBSEN FABIAN, ANDRE FELIPE 

JACOBSEN FABIAN, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL, 

KAROLINE JACOBSEN FABIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR AS INDUSTRIA E COMERCIO 

MASSA FALIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIMAR JOSÉ TURRA - 

OAB:17.305/PR, AURIMAR JOSE TURRA - OAB:17305, KLEBER 

BISSOLATTI - OAB:211.495/SP

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

OAB:9.237/MT, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, 

EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Visto.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito formulado por LEONTINA 

JACOBSEN FABIAN E OUTROS recebido pela decisão proferida às fl. 49, 

como IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, na qual a síndica requer 

à fl. 99, a concessão de prazo suplementar para emitir seu parecer nos 

autos.

Em consulta ao sistema integrado Apolo, constato que a Secretaria do 

Juízo consignou que a manifestação encartada às fls. 50/98 era do Réu, 

no caso a falida.

Entretanto, verifico que a manifestação em questão não é do Réu que, 

conquanto tenha sido regularmente intimado pelo DJE n.º 10280, quedou 

inerte sem apresentar sua defesa.

Verifico, outrossim, que a manifestação da Síndica, diz respeito a parecer 

por esta emitido nos autos da IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO ofertada por 

NÉLSON TIRLONE (processo n.º 5993-88.2018.811.0041 (código 

1293462).

Assim, passo a tecer as seguintes deliberações:

I) Determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO desentranhe a manifestação 

de fls. 50/51 e documentos que a acompanham providenciando, em 

seguida, a juntada destes no processo correto (n. º 

5993-88.2018.811.0041 (código 1293462).

II) Certifique o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO se existe petição da falida a ser 

juntada aos autos, visto que, como mencionado acima, esta foi 

regularmente intimada pelo DJE, mas não apresentou qualquer 

manifestação nos autos.

III) Concedo à SÍNDICA o prazo suplementar de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de sua manifestação.

IV) Com a manifestação da síndica, encaminhem-se os autos ao Ministério 

Público para parecer.

V) Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1299213 Nr: 8236-05.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MÜHL, TRUST SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A IND. E COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER BISSOLATTI - 

OAB:211.495/SP, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

Verifico dos autos que a falida instruiu sua “resposta” ao presente pedido 

de habilitação de crédito, recebido pela decisão de fls. 38/39, como 

IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, com os documentos de fls. 

45/96.

Verifico, outrossim, que a síndica pugnou à fl. 97, pela concessão de 

prazo suplementar para emitir seu parecer nos autos.

Assim, passo a tecer as seguintes deliberações:

I) Ante a juntada dos documentos de fls. 45/96, pela falida, INTIME-SE O 

REQUERENTE para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

II) Concedo à SÍNDICA o prazo suplementar de 05 (cinco) dias úteis para 

apresentação de sua manifestação.

III) Com a manifestação do requerente e da síndica, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para parecer.

IV) Após, conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1264472 Nr: 25863-56.2017.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, 

TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - 

OAB:18.882, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, 

KLEBER BISSOLATTI - OAB:211.495/SP, PAULO FERNANDO 

SCHENEIDER - OAB:8.117/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18.882, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, 

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

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, EUCLIDES RIBEIRO 

S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 Visto. Cuida-se de INCIDENTE instaurado com o escopo de analisar o 

requerimento formulado pelo advogado da massa falida para que seja 

reconhecida a existência dos pressupostos para aplicação da teoria da 

desconsideração na MASSA FALIDA DE OLVEPAR S/A – INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO com a consequente extensão dos efeitos da falência à 

OLVEPAR ALIMENTOS S/A. Acolhida a pretensão do advogado da massa 

(fls. 71/75, foi determinado pela decisão proferida à fl. 154, a intimação da 

falida para apresentar a relação atualizada de todos seus débitos e 

créditos, bem como da síndica para promover a juntada das certidões de 

protesto da OLVEPAR ALIMENTOS S/A, e de seus sócios e 

representantes, assim como as certidões cíveis e criminais dos Estados 

de Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Compulsando aos autos, 

verifico que a síndica, juntou às fls. 237/241, certidões de protesto da 

OLVEPAR ALIMENTOS S/A extraídas junto aos Cartórios de Cuiabá, 

Diamantino, Itiquira e Nova Mutum, sem, contudo, juntar as aludidas 

certidões dos Estados de Paraná e Santa Catariana, e às fls. 243/279, 

apresentou as certidões cíveis e criminais, somente do Estado de Mato 

Grosso. Nota-se, portanto, que a síndica não cumpriu na íntegra a 

determinação deste Juízo, devendo a mesma providenciar a juntada das 

certidões faltantes, no prazo a ser assinalado nesta decisão. Verifico, 

outrossim, que a falida, a despeito de ter sido regularmente intimada pelo 

DJE n.º 10.249, publicado no dia 07/05/2018, para cumprir a determinação 

contida na decisão de fl. 154, até o momento não trouxe aos autos a 

relação atualizada de todos seus débitos e créditos, devendo ser 

oportunizado à mesma novo prazo para atendimento do comando judicial, 

a fim de que o processo da falência possa prosseguir. Face ao exposto, 

passo a tecer as seguintes deliberações: 1) Intime-se a SÍNDICA para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumprir na íntegra a decisão de fl. 154. 2) 

Intime-se a FALIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cumprir a 

decisão de fl. 154 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1300825 Nr: 8703-81.2018.811.0041

 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: CARCAÇAS GUIMARAES LTDA - ME, DONIZETTI 

BATISTA

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

ALEXANDRE CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13.744/MT, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - 

OAB:13744/MT

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

OAB:14606/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

CARCAÇAS GUIMARÃES LTDA - ME promove a presente habilitação de 

crédito tão somente para informar que concorda com o valor apontado 

pela recuperanda (fl. 19).

Diante de tal conjuntura, não se justifica a continuidade do incidente, razão 

pela qual declaro extinto com fundamento no item VI do art. 485, do Código 
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de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909658 Nr: 36585-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL CARLOS BATISTA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

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

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

OAB:9.237/MT, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - OAB:11441/MT, 

NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - OAB:88807

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

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1126508 Nr: 21506-67.2016.811.0041

 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: JUNIOR XAVIER RANGEL, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DA TRANSPORTADORA 

MODELO

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

SILVA - OAB:6.565/MT, JOSE ROBERTO BORGES PORTO - 

OAB:2854-B/MT

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

 Impulsionando o feito, intimo o adminidtrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1299493 Nr: 8323-58.2018.811.0041

 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: OSVALDO PORFÍRIO DA SILVA, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032/MT

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

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1300825 Nr: 8703-81.2018.811.0041

 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: CARCAÇAS GUIMARAES LTDA - ME, DONIZETTI 

BATISTA

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

ALEXANDRE CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13.744/MT, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - 

OAB:13744/MT

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

OAB:14606/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

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

advogados no tocante à decisão/despacho proferido dia 15/05/2018, 

promovo sua republicação para tal fim: "Visto. CARCAÇAS GUIMARÃES 

LTDA - ME promove a presente habilitação de crédito tão somente para 

informar que concorda com o valor apontado pela recuperanda (fl. 

19).Diante de tal conjuntura, não se justifica a continuidade do incidente, 

razão pela qual declaro extinto com fundamento no item VI do art. 485, do 

Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1043164 Nr: 43077-31.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCENTIVO MULTISETORIAL I - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, ADMINISTRADORA GRADUAL 

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

MASSA FALIDA DE GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A E OUTRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO

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

OAB:296044/SP, JACKSON F COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009, LEANDRO 

AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - OAB:OAB/SP 174.894, THIAGO 

VINICIUS CAPELLA GIANNATTASSIO - OAB:313.000/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo a parte autora Incentivo 

Multisetorial I - Fundo de investimento em direitos creditórios, para, no 

prazo de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando aos 

autos procuração outorgada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1282351 Nr: 2512-20.2018.811.0041

 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: CLAUDIONOR MUNIZ DOS SANTOS, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRA DA ROCHA FREITAS - 

OAB:5202/RO

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 10797-32.2000.811.0041

 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: PHILIPS DA AMAZÔNICA INDÚSTRIA ELETRÔNICA 

LTDA, ALCEDO FERNANDES ALONSO, RJ CONSTRUTORIA, PERICIA E 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, RUY RIBEIRO - OAB:12010/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

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

síndica no tocante à decisão/despacho proferido dia 20/04/2018, promovo 

sua republicação para tal fim: "Visto. Renove-se a intimação da síndica 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Após, conclusos para deliberações. 

Intimem-se. Cumpra-se."
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1241757 Nr: 18626-68.2017.811.0041

 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: GUSTAVO CESAR SCALCON, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAISSON ANDREI MARCANTE - 

OAB:11373/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A

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

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

OAB:7.187/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestr nos 

autos no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126661 Nr: 21577-69.2016.811.0041

 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: MAURO ANTONIO BRITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANI RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem 

quanto a informação trazida pela Vara de Violência Doméstica.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 732244 Nr: 28412-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTA - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

AGRARIOS, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO 

VALE DOPADRE INÁCIO - APROVAPI

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

OAB:14566, JOSE ANTÔNIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432, LUCIANO 

SALLES CHIAPPA - OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:, ROECSON VALADARES SÁ - OAB:MT 19797

 Vistos.

1. Ante o teor do ofício de fl. 451, aguarde-se informações quanto ao 

cumprimento da carta precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 857944 Nr: 60135-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, CARLOS 

ANTONIO NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE CARVALHO MATOS, ALVARO 

JOSE HARTMANN, WILSON GOULART BRAGA, FRANCISCO ANTONIO DE 

MATOS, ANTONIO GOMES INACIO, JOÃO LINHARES LOPES, PAULO JOSE 

ANDRADE DOS SANTOS, ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS 

RIO FERRO, JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Desta forma, INDEFIRO a preliminar suscitada pelos réus, visto que não 

demonstrada à inépcia.Dos pontos controvertidos.Não havendo mais 

questões preliminares, fixo como pontos controvertidos sobre os quais 

incidirão as provas para esclarecimento:1. Por se tratar de ação 

possessória, cujo exercício da posse é fato e o ônus de comprová-lo 

recai sobre o autor e ao réu, face o pedido contraposto vindicado, 

portanto, fixo os pontos controvertidos sobre os quais incidirão as 

provas:a.a origem da sua POSSE sobre o imóvel, bem como a forma e o 

tempo de exercício; b.se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na 

data da suposta turbação; c.quando e de que forma se deu a suposta 

invasão a posse e/ou turbação/esbulho alegado.2. Para elucidar os pontos 

controvertidos acima, determino a produção de prova testemunhal e oitiva 

pessoal das partes. 3. INTIMEM-SE as partes, para, no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, bem como em 15 (quinze) dias, apresentar ou complementar o 

seu rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos 

do artigo 450 do CPC, ressaltando que as testemunhas arroladas deverão 

ser intimadas pelos advogados das partes, nos termos do art. 455, do 

CPC, bem como informem se prestarão os depoimentos na sede deste 

juízo ou em outra comarca.4. após, conclusos para designação de 

audiência de instrução e julgamento. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 464051 Nr: 32140-35.2010.811.0041

 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: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIR FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15.021/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção à certidão de fl. 157, INTIMO a parte autora, via DJE, para 

manifestar interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 dias, 

nos termos do art. 485, §1º, sob pena de extinção.

Após certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 402887 Nr: 35506-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, SUELY 

BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, CLARO 

RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIMIR CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO 

AZEVEDO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILAS LUCAS DA SILVA, BENEDITO MARIANO 
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DOS SANTOS, PAULO LUCAS DA SILVA, HERCÍLIA DA SILV STERSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

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

FUNDIÁRIO - OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA - 

OAB:DEFENSORA PUBL.

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

15 dias, sobre o pedido de habilitação da associação como assistente do 

polo passivo. INTIME-SE a Defensoria Pública, pessoalmente, no mesmo 

sentido. INTIME-SE, ainda, a Defensoria Pública para manifestar, no mesmo 

prazo, sobre a noticia de falecimento dos réus Silas Lucas da Silva e 

Paulo Lucas da Silva, bem como para que providencie, sendo verdade, a 

juntada das certidões de óbito, bem como para que promova a habilitação 

de seus herdeiros, sucessores ou do seu espólio. Declaro precluso o 

prazo para as partes ofertarem alegações finais ante a certidão de fl. 

1110. À secretaria, determino: 1. Verifique a ausência de assinatura nas 

certidões de fls. 1022, 1027 e 1029, tendo em vista que não podem 

permanecer apócrifas. 2. Expeça-se o mandado de constatação, 

consignando que deverá ser cumprido, preferencialmente, pelo mesmo 

oficial de justiça e, após colha-se manifestação do Ministério Público. 3. Em 

seguida, façam os autos conclusos. 4. Cumpra-se, imediatamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 465037 Nr: 32751-85.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINCOM SOUZA PONCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANI ZAMINHAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACEDO FOLES - 

OAB:23173/O, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 7.174, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 827423 Nr: 33305-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZANI ZAMINHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINCOM SOUZA PONCE, KATIA DA SILVA 

PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MACEDO FOLES - 

OAB:23173/O, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 7.174, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1042786 Nr: 42879-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS VINICIUS MARANGONI - 

OAB:1981, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

ISABELLY FORTUNATO - OAB:58816, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA 

- OAB:15.977 - E, MARIA JOSÉ LEÃO - OAB:5.031/MT, PAOLA DE 

OLIVEIRA TREVISAN GOMES - OAB:7.573/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA 

DE OLIVEIRA - OAB:57596 e 12.233, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - 

OAB:13.411-A/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT, 

SOELITA DAYANE M. S. LADESLAU DA CRUZ - OAB:18.204/MT, 

THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594/MT

 Vistos.

Ao designar a perícia técnica este juízo o fez a fim de que fosse colhidos 

elementos de posse, além da delimitação da ocupação pretendida pelas 

partes.

A perícia técnica não foi designada somente neste processo, mas em 

diversos imóveis em que a autora Guizardi Júnior Construtora e 

Incorporadora Ltda pretende a proteção possessória do Loteamento Sítio 

de Recreio Salto, onde, inclusive, este juízo nomeou o mesmo perito.

Assim, considerando que a área ocupada, neste caso, não é grande, nos 

termos do art. 465, §3º do CPC, arbitro os honorários periciais em R$ 

8.000,00 (oito mil reais).

 INTIMO a parte autora, via DJE, para, em 05 dias, depositar os honorários. 

Com o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará, observando o limite de 

50% (cinquenta por cento) e INTIME-SE o perito para dar início aos 

trabalho.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 755698 Nr: 7747-75.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MEITER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BITENCOURT

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

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ABREU MATTOS - 

OAB:8.427/MT

 Vistos.

Às fls. 738/739, o feito foi saneado e nomeado como perito judicial o 

senhor Gilmar Pinto Cabral, a fim de averiguar o perímetro e divisa dos 

imóveis e o tempo de construção da cerca.

Às fls. 753/755, o perito apresentou proposta de honorários no valor de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo efetuada pelo réu uma 

contraproposta no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Intimado a manifestar, o perito reduziu os valores dos honorários para R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), sendo homologado por este juízo à fl. 770.

Às fls. 809/814, foi dado parcial provimento ao agravo de instrumento 

interposto pelo réu, sendo os honorários fixados reduzidos para o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da redução, o perito nomeado informou às fls. 816/818 que não tem 

interesse em realizar a perícia técnica pelo valor arbitrado.

Decido.

 1. Nomeio para o encargo o engenheiro agrimensor Sr. WAGNER 

BARBOSA WOUNNSOSKY, CREA/MT 3.284/TD, CONF 120729666-0, tel. 

98120-5561, e-mail estreladosulmt@hotmail.com, endereço Av. Gonçalo 

Antunes de Barros, nº. 959, Bairro Bosque da Saúde II, CEP 78.060-186, 

Cuiabá/MT, o qual cumprirá o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC).

2. Intime-se o perito, para que manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, se 

aceita o encargo pelo valor fixado em sede de recurso, qual seja, R$ 

10.000,00 (dez mil reais).

 3. No mais, cumpra-se conforme determinado às fls. 738/739.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 749352 Nr: 1398-56.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOÃO CASSIO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEAT BIERI, ELFRID RUCKHOFER BIERI, 

MANOEL DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERENITA COSTA SOARES 
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GUIMARÃES - OAB:9783, ERIKA SOARES GUIMARAES - OAB:22575, 

MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6.078/MT, XAVIER 

LEONIDAS DALLACNOL - OAB:OAB/MT 9.786

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

FUNDIÁRIO - OAB:, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671/MT

 Vistos.

Instado, às fls. 131/135, o Estado de Mato Grosso manifestou interesse na 

ação ante a existência de área sob sua jurisdição confinante ao litígio, 

especialmente por se tratar de faixa de domínio. Em seguida, aduz que é 

imprescindível que sua citação seja feita nos moldes da lei processual.

 Ao final, salienta que não resistirá à pretensão caso as partes 

apresentem carta de anuência ou termo de declaração de faixa de 

domínio, expedido pela SINFRA e estudo cadastral do INTERMAT, 

demonstrando que o objeto do litígio incide em área particular.

Em seguida, à fl. 142, a parte autora pugnou pela concessão de prazo 

para apresentação dos mencionados documentos, justificando o custo e 

demora na sua confecção.

Pois bem, entendo que resta prejudicado o prazo pretendido pela parte 

autora, tendo em vista que decorrido 06 (seis) meses de seu pedido, 

portanto, INTIMO a parte autora para emendar a inicial, em 15 dias, e 

apresentar a documentação mencionada pelo Estado de Mato Grosso.

DEFIRO o pedido e determino a CITAÇÃO pessoal do Estado de Mato 

Grosso para, querendo, contestar, em 15 dias, a lide. Ressalto que a 

intimação deverá ser providenciada pela secretaria após a realização da 

instrução e decurso do prazo para apresentação de alegações finais, 

diante da proximidade do ato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1013479 Nr: 29021-90.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURINEIDE MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON J. DE TAL, JEFFERSON JORDAN 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O, PATRÍCIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE B. B. P. ESPÓSITO 

- OAB:4531-MT, ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - 

OAB:4.531

 Vistos.

No caso dos autos, o réu em sua contestação afirmou que o imóvel 

pertence a seu irmão Jonatan Giani da Silva, e que nunca foi parte destes 

autos, apesar de ter sido identificado no momento do cumprimento da 

liminar conforme fl. 233.

Desta forma, restou devidamente demonstrado que Jefferson não é parte 

legítima a figurar no polo passivo da demanda, pois a única testemunha 

arrolada pela parte autora afirmou que quem comprou o lote foi Jonatan, e 

não o réu Jeferson.

Diante disto, a sentença de fls. 280/282, acolheu a preliminar de 

ilegitimidade passiva, suscitada por Jefferson Jordan da Silva Aniel Alves 

Fagundes, extinguindo o feito sem o julgamento do mérito.

No entanto, causa estranheza a esta Magistrada a petição de fl. 285, em 

que o requerido pleiteia o cumprimento de sentença, com a imediata 

reintegração de posse do mesmo no imóvel objeto desta lide, sendo que 

foi o próprio réu quem alegou preliminar por ilegitimidade passiva, 

afirmando não ser possuidor.

 Diante disto, INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença à fl. 285, 

uma vez que Jefferson Jordan da Silva Aniel Alves Fagundes não é parte 

legitima para figurar nestes autos.

Arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1072850 Nr: 56579-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO BATISTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEDIR MARCIO DIAS, MARIA MARGARIDA DE 

SOUZA PACHECO

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/MT, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - 

OAB:5.933-B, FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO MACAGNAM - OAB:5933-B, 

FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465-B, FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B, GISELLE FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:10648/O, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

JULIANA ROSE ISHIKAWA - OAB:18.210, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA 

SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 18210, JUSCINEI BORGES DA SILVA - 

OAB:15.125-O/MT, JUSCINEI BORGES DA SILVA - OAB:15125-0 / MT, 

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14.415/MT, LUCILO DE 

FREITAS MACEDO FILHO - OAB:14415/MT, NEY ALVES ARRUDA - 

OAB:4.021, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, PAULO COSME 

DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVAO - OAB:4699, UFMT/NPJ - NUCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C, VERA LUCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144, VERA LÚCIA MARQUES LEITE - OAB:11.144

 Vistos.

Assiste razão ao autor na manifesta de fls. 313/314, uma vez que os 

depoimentos gravados no CD de fl. 299, não pertencem a estes autos.

Faço nesta data, nova gravação do arquivo de mídia e determino a 

reabertura do prazo para as partes ofertarem suas alegações finais, por 

meio de memoriais.

Indefiro o pedido de fl. 315, formulado pelo réu, uma vez que não há 

elementos novos suficientes a demonstrar a necessidade de mudança no 

estado do bem litigioso, bem como o motivo apresentado não justifica o 

seu retorno ao imóvel.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 353164 Nr: 23584-15.2008.811.0041

 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: AGROMEHL - AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DUARTE RODRIQUES, ANTONIO 

OLIMPIO DE SOUZA, CARLOS ROBERTO AREARI, CLODOALDO ELIAS, 

EDIGAR RIBEIRO DE MORAES, ELIANE APARECIDA RODRIGUES DA 

SILVA, ERALDO FERNANDES DIAS, GENIR VILASBOA DE RITA, GERALDA 

DIONISIA DA CUNHA, HELIO LAERCIO KUTSCHENKO, IVANIL NUNES DA 

SILVA, JAIR ELIAS, JOAO BATISTA DA SILVA, JOAO CARLOS 

LAURINDO, JOÃO DE SOUZA OLIVEIRA, JOÃO SEBASTIÃO MENDES, 

JORGE GONÇALVES DA SILVA, JOSE ANTONIO DOS REIS VALLE, JOSÉ 

CARLOS DE AZEVEDO, JOSÉ SOARES DA SILVA, LEONICE APARECIDA 

TALHRI, LIVERSINA RODRIGUES DA SILVA, LUDIMAR LUCIA DUARTE, 

LUIZ DA SILVA, MANOEL RITA, MARIA APARECIDA QUINTILIANO, MARIA 

DE FÁTIMA SOUZA, MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA DA 

PENHADA CUNHA CAMPOS, MARIA LUCIA FELIPE DA COSTA, MARIA 

SANTOS DA SILVA, MARILZA ALVES TEIXEIRA, MARILZA RODRIGUES 

DA SILVA, MIGUEL AQUINO, MIGUEL MARCELINO DE OLIVEIRA, MIRIAN 

DA SILVA DE BENS LIMA, NEIL SOLANO VILHALBA, PEDRO ERISTEU DE 

ALMEIDA, RAFAEL VILHALBA, RIVAER DAVILA TORRES, ROSE DE 

OLIVEIRA PAIM, VALDECI AQUINO CORREIA, VILSON QUINTILIANO, 

VITORIO FRANCISCO DOS SANTOS, ADELINO MARIANO DA SILVA, 

ADELSON FARIA CAMPOS, ADILSON FARIA CAMPOS, ADONIAS SIMÃO 

CAMPOS, ADRIANO FARIA CAMPOS, AIRTON GEREMIAS NASCMENTO, 

AMANDIO PIRES DE ANDRADE, AMAZILIA DE MATTOS LARA, ANTONIO 

FRANCISCO DOS SANTOS, ANTONIO DUTRA, ANTONIO BINO CORREIRA, 

ANTONIO PAIM CHIMENEZ., ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA, ANTONIO 

FERNANDES DE PAULA, APARECIDA MELO DA SILVA, ARQUIMEDES LUIZ 

DAL MOLIN, CARLOS GOMES DE ALMEIDA, CARLOS ALBERTO 

FERREIRA, VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA, CESAR DELFINO 

VIANA, DOUGLAS MARQUES DA SILVA, DONIZETE APARECIDO DA 

SILVA, DIVINA NELE DA SILVA, ELIANE GONZALES ELIAS, ELIEZER 

PEREIRA DO NASCIMENTO, ELIZABETH BRUNO ANDRÉ, ELOIR TEIXEIRA 

LOPES, GERALDO TENORIO CAVALCANTI, GERSON JUSTINO DA SILVA, 

GILMAR DA CRUZ, GILDASIO ALVES MARTINS NAGATA, ILSON PIRES DE 

ANDRADE, JAIR VALÉRIO DO NASCIMENTO, JOAQUIM JOSÉ DOS 
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SANTOS, JOEL LINO LOPES, JOEL PAIM CHIMENES, JOSIAS FERNANDES 

DA SILVA, JOÃO EVANGELISTA FERREIRA, JOÃO BINO CORREIRA, 

JORGE GONÇALVES DA SILVA, JOSÉ FARIA CAMPOS, JOSÉ FERREIRA 

DA SILVA, JOÃO MIGUEL DA SILVA, JOSÉ IVAN PIRES DE ANDRADE, 

JOSÉ ROBERTO FERREIRA, JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, JOSÉ 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ DE OLIVEIRA ARAUJO, JOSÉ RODRIGUES DA 

SILVA, JOSÉ LUIZ GARRIDO DOS SANTOS, JOSÉ ALVES DA CRUZ, 

JOVENIL VALÉRIO DO NASCIMENTO, JUVENAL CHIMENSES, LAZARO 

FERREIRA DE LIMA, LIONEL ALVES PEREIRA, LUCAS PIRES DE ANDRADE, 

LUIS ÉLVIO CHASSOT, LUZIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA DE 

FÁTIMA FELIPE DE FREITAS, MARIA SOUSA LIMA, MANOEL ANTONIO 

FERREIRA, MAURO VIEIRA DE SANTANA, MAURO FERREIRA, MESSIAS 

GONÇALVES LANA, MOISES BORDINHÃO, NELCI VITORIA SPOLTI, NELCI 

RODRIGUES DA FONSECA, NELCINO RODRIGUES DA FONSECA, NILDA 

ROCHA VIEIRA, OZEIAS DOS SANTOS CASTILHO, OTACILIO RODRIGUES 

NETO, PAULO TEODORO DA SILVA, PEDRO FERREIRA DE LIMA, 

RONALDO MENDES, SILVALINO MANOEL DE OLIVEIRA, SEBASTIÃO 

AUGUSTO DE SOUZA, SEBASTIÃO RODRIGUES DE CASTRO, SEBASTIÃO 

CÂNDIDO DE PAULA, SEBASTIÃO MEDEIROS, SERAFIN BENTO DOS 

SANTOS, SUELI DA CRUZ PELLENZ, VALDIR RODRIGUES DA SILVA, 

VALDIVINO BERNADES FERREIRA, VALTER MARQUES DIAS, 

VANDELSINO CUSTODIO DA SILVA, VANILSON CUSTÓDIO DA SILVA, 

VICTOR GONÇALVES DA SILVA, WILANAGER DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO KUGLER VIEGAS - 

OAB:66.531/PR, MARCELO ALEXANDRE DE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14.039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:10.879-A/MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12404-A/MT

 Vistos.

Esta Magistrada manteve os autos conclusos para análise da preliminar de 

ilegitimidade ativa da parte autora arguida pelos réus em alegações finais, 

conforme se denota do petitório de fls. 2202/2248. A preliminar suscitada 

pelos réus se restringe única e exclusivamente sobre o domínio da área 

em litígio, ao passo que menciona que a autora desmembrou o imóvel em 

05 (cinco) áreas e vendeu para pessoas físicas em 27/10/1995.

Entretanto, a alegação de carência da ação pela ilegitimidade ativa 

fundada na transferência do domínio não pode ser acolhida por este juíza, 

haja vista que estamos diante de um ação onde a parte pugna pela 

proteção possessória do bem e não o reconhecimento de seu domínio.

Aliás, não bastasse, um dos supostos proprietários apontados pelos réus 

na sua irresignação figura como representante legal da autora, qual seja, 

o Sr. Lory Mehl Junior. Isto posto, REJEITO desde já a preliminar de 

carência da ação por ilegitimidade ativa, pois não se trata de ação 

petitória, bem como o exercício da posse, bem como a ocorrência da 

turbação/esbulho são questões de mérito e serão apreciadas após a 

instrução do feito.

À secretaria, determino:

1. Considerando a proximidade da audiência de instrução designada para 

o próximo dia 23/08, certifique-se o cumprimento da decisão de fl. 2564, 

após conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1106138 Nr: 13022-63.2016.811.0041

 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: THIAGO HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA DE CASSIA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO GONÇALO DE SOUZA - 

OAB:21089/MT, ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19085/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Intimo a ré, para que, no prazo de cinco dias, comprove o cumprimento 

das obrigações impostas, em especial quanto ao pagamento dos alugueis 

e desocupação do imóvel, uma vez que vendi o prazo entabulado no 

acordo de fl. 56.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1020936 Nr: 32406-46.2015.811.0041

 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: CLAUDIA MOREIRA DAL PAI, ASSIS DAL PAI, PAULO 

HENRIQUE DAL PAI, RICARDO FRANCISCO DAL PAI, KASSIA CRISTINA 

DAL PAI LISE, LUIZ ANTONIO DAL PAI, LUIZ GUSTAVO DAL PAI, 

DANIELLA AUGUSTA DAL PAI, ADEMAR FREDERICO MALAGURTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SCARSI, Réus Inominados Citados por 

Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BASTISTA DE AGUIAR - OAB:3537, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - OAB:17554/MT, ROSANA 

GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761, SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR 

- OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO PAGLIARI HOEGER - OAB:17610

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

FUNDIÁRIO - OAB:, JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - OAB:20239/O

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

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

termos da Lei Estadual 11.419/06, foram expedidos Mandados e a Parte 

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

Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou providenciar os 

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

Nada mais

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 811719 Nr: 18204-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SILVÉRIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18.866/MT, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, 

IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, JULIANA 

MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, NABILA LUDWIG GUNSCH - 

OAB:18980, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1.760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA 

SILVA - OAB:15.396/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido formulado pela parte requerida à fl. 297, uma vez que a 

sentença proferida nestes autos não se refere ao domínio do imóvel, 

versando unicamente sobre posse.

Não havendo mais requerimentos no prazo de cinco dias, remeta-se os 

autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1308108 Nr: 10397-85.2018.811.0041

 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: APROVAPI - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE PADRE INÁCIO, ANTONIO EDUARDO 

STOLFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LIRA DA CONCEIÇÃO, MTA - 

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES AGRARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Mantenho a decisão apelada pelos seus próprios fundamentos, nos 

termos do artigo 485, §7º do CPC.

2. Remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça com nossas 

homenagens.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 348833 Nr: 18984-48.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE 

FRANCIS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ABRAÃO ASSE, EULAR PEDRO 

FRARE, CLAUDETE FRARE, BEATRIZ BORGES MAIORKI PICININ, ITACIR 

JOSÉ PICININ, NÉDIO ANTONIO POTRICH, DORVALINA ANDERLE DAL BEM, 

NADIR SUCOLOTTI, ROSA MARIA ZANELLA POTRICH, JOSÉ EDEMIR 

GUARESCHI, MARIVETE LODI GUARESCHI, RUDIMAR JOÃO GUERRA, 

LACI MARIA DAL BEM GUERRA, FIORINDO LUIZ DAL BEM, JAIME NICHELE, 

JENI MARTINELLI NICHELE, NIRTE STEVEN SUCOLOTTI, NELSON BENI, 

IVAN ROBERTO DONATO, OSMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA JUDITE 

ROMERO TORRE PEREIRA DE SOUZA, PEDRO PEREIRA DE SOUZA, MAURI 

PEREIRA DE SOUZA, IVONE ALMENDRA MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

MANOEL PEREIRA DE SOUZA, ADIR PARIZZI, RONE MAGDALENA 

FRANCIOSI PARIZZI, ANTONIO LOURIVAL MACHADIO DE MENEZES, EDNO 

MACHADO DE MENEZES, ZILDA ESPANHOL MENEZES, JOSÉ APARECIDO 

JACOB, JOCI PICCINI, GILMAR GOBBI, BERENICE MAGALHÃES ROCHA 

MENEZES, JAIME REOLON, JAIR REOLON, AGENOR JOÃO ZANOTELLI, 

ADMAR GOBBI, LURDES RIGO GOBBI, JOÃO PEDRO RODOLFO, IVANIR 

ALBONETTE RODOLFO, P. J. R, P. C. R, LUCIMARA MARISA RODOLFO, 

LUCINELA MARCIA RODOLFO MARÇAL, SIDNEI NOTTAR, PEDRO 

SALVALAGIO, LOURDES ALBONETE SALVALAGIO, CLAUDETE DE MELO 

GOBBI, VITEU HOLZBACH, TERESA HOLZBACH, ANESIA DA SILVA 

JACOB, EUCLIDES NERVO, ADÉLIA NERVO, BEATRIZ WILLERS PICCINI, 

SIGFRID KRUGER, GERTRUDES KRUGER, IZAEL CUSTÓDIO DA SILVA, 

MARIA TEREZA DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA, IVONE BISLER DA 

SILVA, GILBERTO NERVO, NATAL ZAMIGNAN, SADI JOSÉ BELEDELLI, 

LÚCIO RIFFEL, SEVERINO NERVO NETO, GILMAR NERVO, ADROALDO DE 

BRAZIL, VILMA DE BRAZIL, JUVALDIR BONAVIGO, NELSIDIO BONAVIGO, 

JANDYR BONAVIGO, MARIA BERNADETE MICHALESKI BONAVIGO, 

CLAUDEMIRO ESTEVAM, ANTONIA APARECIDA MASCHIO ESTEVAM, 

COMERCIAL PARANAENSE DE CEREAIS - COPACEL, JOÃO TELMO 

POZZOBON, DÉCIO JOÃO POZZOBON, JOSÉ FRANCISCO KERBER, 

WILSON ROQUE POZZOBON, JURACI MAZIERO POZZOBON, CÉLIO 

BELEDELLI, MARINÊS DA COSTA MENEZES, SADI ZONTA, NILZA 

NOVELLO ZONTA, VALMIR LUIZ PIAZZETA, JOACIR ANTONIO PIAZETTA, 

ADAIR MIOTTO, ADAIR MIOTTO, FÁTIMA DORLI MIOTTO, WANDERLEI 

JOSÉ ALBERTI, ILZA INÊS MAFIOLLETI ALBERTI, MARCOS ALBERTI, 

AGROPECUÁRIA CACHOEIRA LTDA, SANTO FLECK GOMES, SANTA 

ELENA DOS SANTOS GOMES, A. M., ELTON LAUTERT, MARLI LAUTERT, 

CELSO KRZYZANSKI, IRIA MARIA KRZYZANSKI, SHIRLEY MARIA 

MOSCON ZAMIGNAN, EDI CHINI, MARISTELA ZAFFARI CHINI, JOAO 

CEOLLA, FRANCISCO JANBERS, ARMIDE NEGRIS JANBERS, RONDINHA 

AGROPECUARIA LTDA, SERGIO MATTIA, DULCINEIA MATTIA, ANTONIO 

CARVALHO BARRA, ROSA OLIVIA CARVALHO BARRA, 

AGROPECUARIA VIANA DO CASTELO LTDA, JOVANI FRIGGERI, LEONI 

LUIZ MARCON, LEODOMIR MARCON, CINTHIA NOGARA MARCON, 

VALDIR ANTONIO SANTIN, WALMIR DOMINGOS LOCATELLI, LORENA 

NEUSA BOFF LOCATELLI, MARIA ANGELA POSSER, EDNA LUCIA DAL 

MOLIM BELEDELLI, LEONILDA MARIA BERNARDI ALBERTI, MERCEDES 

VERÔNICA MARCON, LOURDES SANTIN, REALITE FATIMA BONAVIGO, 

JENI MARTINELLI NICHELE, DALVIR TADEU ROSSATO, OSMAR POSSER, 

AGRO - INDUSTRIAL TELES PIRES LTDA, ELADIO CLOSS, JOSEFA 

REINGARD CLOS, ROBERTO LUIZ BOTTEGA, EUNICE TEREZINHA CLOSS 

BOTTEGA, JOSE ERNANI CLOSS, JOSEFA ANTONIA CLOSS, TANIA 

MARIA CLOSS VANIN, PAULO ROBERTO VANIN, LUIZ GUSTAVO CLOSS, 

MILTON CRAVO DE AZEVEDO, MARLIZE SUSANA CLOSS AZEVEDO, 

ITACIR BONFANTI, SABINA MARQUES BONFANTI, SALETE BONFANTI, 

TODESCHINI TRANSPORTES LTDA, LAZARO JACOB, NEIDE APARECIDA 

JACOB, NILTO SANTO LODI, PAULO JACOB, MARIA JUCILENE BARBOSA 

JACOB, FRANCISCO JACOB, IRACEMA CUSTODIO JACOB, JACIR 

CARLOS SOCCOL, ODETE TERESINHA SOCCOL, JOSE DAVID, ANESIO 

EUGENIO, GENESIO BERDUSCO SIMOES, GERALDO PADOVANI, JOSE 

BERDUSCO SIMOES, ORLANDO BERDUSCO SIMOES, OSWALDO 

PADOVANI DAVID, E. P. D, ONILDE BRUGNEROTTO, PAULINHO 

BRUGNEROTTO, C. B, F. B, PEDRINHO BRUGNEROTTO, ELISABETE 

BONFANTI TREIN, LEOMAR TREIN, NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA 

MORO PEREIRA, ARMANDO AQUILIN LODI, CARMEM SPINELLI LODI, 

SERGIO PAULO WALKER, NERI WALKER, R. B, NELSIDIO BONAVIGO, 

DEONIR MARIA BASSAN DUFFEK, CLECI INEZ BASSAN GREIN, LUIZ JOSE 

BASSAN, ASSIS FRANCISCO BASSAN, NELSON ANTONIO BASSAN, 

DIRCEU BASSAN, VALDIR BASSAN, S. B, CANDIDA MARIA MORO 

BASSAN, JOAO ALVES MOURA, ANILDO RENATO FRITZ, JAIR WEBBER, 

ANTONIO FRANCISCO LODI, NELSO ANGELO LODI, CLAIR REOLON, 

NESTOR LONGO, AIRES MELLA, BENNO RIFFEL, HELIO ANTONIO 

FALCHETTI, ELOIDI FALCHETTI, IVORI JOSE FALCHETTI, BENJAMIN 

ROSSATO, GERVAZIO KAMITANI, SAKAE KAMITANI, ELOI FALCHETTI, 

ILO POZZOBON, ROSALINO BOTEGA, SEVERINO NERVO NETO, ROSANE 

MARIA FILTER, ALBERI BRUNORO, PLINIO ZEN, ARMANDO PIAZZETTA, 

NEURI CARLOS FRIEDRICH SECCHI, IRINEU MENSH, AQUILES TENUTA, 

JOSIAS SALDANHA PRUCIANO, ARNO BALDUINO HAUBERT, IRINEU 

ANDRE HAUBERT, ARMANDO ALOYSIO HAUBERT, JOSE ADELCIO 

HAUBERT, RONILDO MARIO DONINI, LUIZ ANTONIO ZAMBRA, ALDAIR 

LUIZ BUZANELLO, ALDAIR ANTONIO BUZANELLO, VANDERLEI 

BUSNARDO, CARLOS ALBERTO MANO PRIETO, HISSANOBU IZU, 

CHARLES WILLIAM NOVAES, CLODOLDO FERNANDES RODRIGUES 

FILHO, JOAO PAULO DE VARGAS NETO, ROMUALDO DALLA NORA, 

JACINTO FREO, MANUEL BASTOS VASQUEZ, LUIZ RISSI, MANOEL 

AVELINO MAFRA, HELVIO CASTRO TEIXEIRA, SOLANGE MATTIA 

MANCIOLA, REINOLDO CIMA, HERMENEZILDO COSTA MONTE, PEDRO 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSE MAYA MORAL, LAUDI CONFORTIN, IVO 

CONFORTIN, NELSON ANTONIO PARISE, JULIO CESAR DEVENS, 

OSVALDO AGOSTINI, ROQUE OLAVO DOTTO, PAULO REINALDINO, 

DAMÁSIO PACHECO, SAMUEL TABORDA BOERER, DOMINGOS 

GUADAGNIN, OSWALDO MUZACHI, SALETE GOBBI REOLON, ANA 

FRANCISCO BASSAN, ATHAÍDE DUFFEK GREIN, JOSÉ CARLOS URIAS, 

DENISE FRANZINI BUOSI URIAS, CALEBE FRANCESCO FRANCIO, TACITO 

MORAIS RENNÓ, ALBERTO LUIZ FRANCIO, COLONIZADORA SORRISO 

LTDA, LUIZ JOÃO FRONZA, FELIPE FRANCIO, ALBERTO LUIZ FRANCIO, 

VANDIR MATSCHINSKE, CENIR FRARE DA CUNHA, LISETE 

SCHLUMBERGER DA CUNHA, ANTONIO DIDOMÊNICO, LUIS CARLOS 

CONEJO, TERCIO APARECIDO CONEJO, ANTONIO ISIDRO CONEJO, MARIA 

MOREIRA MORAIS RENNO, JANDIR ZUFFO, ANTONIO DOMINGOS ZUFFO, 

NÉDIO SANTIN, AVELINO PAESI, ENELDO IRINEU ALBA, VILMAR LUIZ DE 

BRASIL, ADILAR PACÍFICO TURRA, JULIO GASPAROTTO SOBRINHO, 

MARCUS SANTOS CUNHA, OTTO SANTOS DA CUNHA, RICARDO 

SANTOS DA CUNHA, ELIO BRANDALISE, DORI SPESSATTO, GLADIS 

BELEDELLI, ROBERTO SVIECH, GASPAR ANTONIO SVIECH, EDSON 

KNAUT, MARILDA PICUSSA KNAUT, IRIS KNAUT, YURI KNAUT, CLADIMIR 

REOLON, ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS REOLON, MARILDE TROIAN 

REOLON, CLADIR REOLON, NEURI CARLOS FREDERICH SECCHI, 

GEOVANE SECCHI, JULIANA SECCHI, GILBERTO COLLI, MARIA RAMIRES 

CALMON TENUTA, IVELINA ORLANDI FALCHETTI, NEIDE MARIA WEBBER, 

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, TEREZINHA NARDI TURRA, 

PIERINA CANDIL BOTTEGA, MARGARETE ZILAIR DURANTE BASSAN, 

MARIA DE JESUS MOURA, ODILA DALLANORA ROSSATO, IZAURA MITIO 

KAMITANI, YAE YAMASHIRA KAMITANI, PIERINA CANDIR BOTEGA, 

LORENI LEMOS NERVO, TONI ALBERTO FILTER, ALMIRA JOSEFINA ZEN, 

VERONI SPOHN MESCH, ENEIDA MAGRI ZAMBRA, JUREMA MICHELON 

DALLA NORA, LECILDA FRÉO, ANGELA MARIA ZIMIANI MAYA, EUNICE 

TEREZINHA CLOSE BOTTEGA, MARIA MADALENA BRANDAO 

REINALDINO, MARTA SOARES BOERER, ODILA ANTONIA MOPCELIN 

GUADAGNIN, MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI, MEIRE SANTINA 

FRONZA, AUGUSTINA GASPAROTTO, ALISANDRE DUFFECK GREIN, 

SUZANEIDE ALVES DE SOUZA BASSAN, OLGA ELIZABETE GUARESCHI 

MELLA, IVANEZ DE FATIMA FALCHETTI, IVONE FALCHETTI, CELINA 

BRUNORO, MERI TEREZINHA SECCHI, DIOLINDA ANTUNES PRUCIANO, 

SALETE TEREZINHA BUZANELLO, TÂNIA LIZ DE CASTRO BUSNARDO, 

MARCIA ASSIS PRIETO, NAIR YAEKO IZU, MARIA DE LOURDES DE 

ALARCÃO NOVAES, OLIMPIA DA SILVA VARGAS NETO, OLIMPIA 

ARANTES SABORIDOI DE BASTOS, ANNITA RISSI, GILKA COUTINHO 

TEIXEIRA, IGNEZ MARTINI PARISE, JORAIDE DO CARMO ROMIO DEVENS, 

DEJAIRA DE LUCENA DOTTO, MARA CELIA KERSUL RENNÓ, CLAUDETE 

ZANONI CONEJO, QUEILA PEDROSO CONEJO, EVA ZAIRA CONEJO, 

NEUSA HOOG DA CUNHA, VERONI CONTE BRANDALISE, VANIA MARIA 

WILL SPESSATTO, JUSARA APARECIDA HASS SVIECH, GESELMA 

MOSCALESKI SVIECH, ELAIR SALETE DIDOMÊNICO, ELYDIO BAPTISTA 

ALABACES, MARIA APARECIDA BATISTA, RAICLER BONAVIGO, 

ROSAVistos.

Considerando que a ação evolve um grande número de pessoas no pólo 
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passivo, bem como nos processos anexos e os diversos pedidos de 

carga dos autos acabam por atrapalar o andamento do feito;

Considerando que existe pedido de tutela provisória, na forma de tutela de 

evidência formulado pela parte autora em conjunto com a parte EULAR 

PEDRO FRARE e CLAUDETE FRARE;

Considerando, ainda, que os autos possuem 47 volumes, o invabiliza a 

carga rápida, DEFIRO os pedidos de carga formulados às fls. 10.151 e 

10.169, pelo prazo de 5 dias para cada um dos requerentes.

Com a devolução dos autos, colha-se parecer ministerial sobre o pedido 

de tutela de evidência e, após, conclusos com URGÊNCIA, pois além do 

pedido de tutela, trata-se de feito META 2.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: {7}

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: {8}

 {9}

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 419403 Nr: 5766-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM RONI BUBANS, DÓRIS BUBANS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR NUNES CARACA

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

CUNHA - OAB:17208/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA 

COSTA - OAB:6456-A

 Vistos.

1. Defiro ao requerente a gratuidade judiciária nos termos do artigo 98 e 

seguintes do CPC.

2. Remeta-se os autos arquivo, com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1273897 Nr: 28971-93.2017.811.0041

 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: AGUINOR CAETANO, JOSÉ ADEMUR CAETANO, 

ALAOR CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INCERTOS E NÃO SABIDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Às fls. 375/378, foi juntado aos autos acórdão proferido no recurso de 

agravo de instrumento 149951/2016, que determinou que os autores 

realizassem o pagamento das custas em 12 parcelas.

Tal decisão foi acostada aos autos em 21/03/2017, no entanto, não consta 

nos autos até o momento o comprovante de recolhimento das custas, 

mesmo transcorrido mais de 16 meses.

Decido.

Intimo os autores para que, no prazo de 5 dias, comprove o recolhimento 

de todas as parcelas das custas processuais, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138145 Nr: 26612-10.2016.811.0041

 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: SEBASTIAO DOS SANTOS BRUM, SERGIO LIMA 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINHO, DEMAIS INVASORES, WELSON 

FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22.352/O, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON JORGE BASÍLIO DE 

OLILVEIRA - OAB:14.849/MT

 Vistos.

Embora haja alegação dos autores, que não haveria necessidade de 

designação de nova audiência de conciliação para ajustar o perímetro do 

acordo entendo prudencial a sua realização.

Isso porque, em que pese o parecer ministerial de fl. 158, não vejo óbice à 

realização de novo acordo entre as partes, mas a anuência dada à fl. 156, 

se limita a quantificar a metragem, mas não a exata localização do lote.

Desta forma, designo audiência de conciliação para o dia 04 de Outubro 

de 2018, às 14h30min, para a qual intimo as partes para comparecimento.

Dê ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 958911 Nr: 4387-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CELINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREZ GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:11115/GO, 

MAUROZAN CARDOSO SILVA - OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO RIBEIRO DE SÁ - 

OAB:2.521/MT

 Vistos.

INTIMO o executado, via DJE, para, querendo, no prazo de 15 dias, 

oferecer impugnação a penhora realizada via BACEN JUD às fls. 160/161.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 847079 Nr: 50628-33.2013.811.0041

 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: ODAILZA PEREIRA DE ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA APARECIDA AGDA DE CAMPOS, 

MARIA AGDA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:209931/SP, WILBER NORIO OHARA - OAB:8261/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

Ante o teor do acordão de fls. 279/283, que negou provimento ao recurso 

de apelação interposto contra a decisão de fls. 243/245 que julgou 

procedente o pedido de reintegração de posse e concedeu o prazo de 30 

(trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, bem como o pedido de 

cumprimento de sentença às fls. 288/289, decido:

 1. EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE INTIMAÇÃO E 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE a fim de que os réus deixem o imóvel no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada, e aplicação de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), decorrido esse prazo.

 2. Desde já, autorizo o reforço policial, entendendo conveniente e 

necessário, o oficial de justiça, bem como a ordem de arrombamento, a fim 

de dar cabal cumprimento à diligência.

3. INTIMO a autora, via DJE, e, desta decisão, bem como determino que 

INTIME-SE, pessoalmente, a Defensoria Pública, no mesmo sentido.

4. Retifique-se a capa dos autos e o sistema apolo para constar a nova 

fase do processo, qual seja, execução;

5. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1267075 Nr: 26689-82.2017.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A : 

MONTEDAM,ADMINISTRAÇÃO,COLONIZAÇÃO,COMERCIO E INDUSTRIA 

NA AMAZONIA LTDA., IVAN ROSA DA SILVEIRA, PRONORTE 

COLONIZAÇÃO LTDA, PEDRO ANIBAL NOGUEIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAFAEL VILHALBA, OLIMPIO 

RIBEIRO MORAES, MANOEL DE TAL, MANOEL REZEN, NILTON RIBEIRO 
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MORAES, VALDENIR DE LIMA, FERMINO RIBEIRO MORAES, EDGAR 

RIBEIRO MORAES, JESUS MORAES DO AMORIM, CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO FERREIRA, DAVI PASQUEIRA, PEDRO 

FERREIRA FILHO, JACINTO DE JESUS, DINAMERICO LOPES DOS SANTOS, 

MOIZES ROSA FERNANDES, JORGE GOMES, VANDERLEY, MIGUEL 

RODANA, NELÇO RODENA CAHMBO, WILSON ARRUDA DA SILVA, 

ONOFRE LUZ DE SOUZA, ELIO FARIAS PEREIRA, CLAUDINEI 

BERNARDINO DA SILVEIRA, JOSÉ LEMES DE ARRUDA, DEJANDIR ROSA 

FERNANDES, OZIAS CASTILHO, MANOEL CHAMBO CASTILHO, MARTINS 

DOS SANTOS CASTILHO, BERLAMINO QUEIROS DOS SANTOS, JOSE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, BENEDITO DE OLIVEIRA FERREIRA, 

APARECIDO RODRIGUES FERREIRA, PEDRO OZIAS RODRIGUES, 

AMARILDO GARCIA RODRIGUES, RONAUDO GARCIA RODRIGUES, JAIRO 

DIAS GONÇALVES, HERMO JOSÉ MEDEIRO, FRANCISCO JOSÉ MEDEIRO, 

DIAMANTINO LOPES, HERNEZINO MEDEIROS FERREIRA, MARCOS JACILE 

MOURA STAIN, IVO BERNADINO, SEBASTIÃO TEIXEIRA SOUZA, DAVID 

RIBEIRO MORAES, MIGUEL RIBEIRO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE XAVIER SILVA - 

OAB:1.999-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em decisão exarada às fls. 820/823, foi designado audiência de 

saneamento do feito, e determinado a intimação da parte autora para 

esclarecer sobre os limites da área a qual pretende a proteção 

possessória, bem como esclarecer o andamento das ações mencionadas 

à fl. 816, e se as mesmas foram enviadas para esta vara especializada.

Às fls. 828/830, a parte autora esclareceu os limites das áreas que 

pretendem a proteção possessória, requerendo a prorrogação do prazo 

por 20 dias para apresentar memorial descritivo e o mapa demonstrativo 

da área. Requereu ainda o reconhecimento da conexão desta ação com o 

interdito proibitório identificado com o código n. 13638.

Decido.

 1. Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pela autora, às fls. 

828/830, para a juntada dos documentos determinados na decisão de fls. 

820/823.

2. Quanto ao pedido de conexão destes autos com a ação de interdito 

proibitório de código n. 13638, postergo sua análise para após a audiência 

de saneamento, já designada.

3. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 820/823.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1120931 Nr: 19189-96.2016.811.0041

 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: EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DE BRITO, ALTAMIRO R. 

GUIMARÃES, LEITÃO, JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS, JOÃO BETIL RIBEIRO, 

ANTONIO PEDRO PINTO, RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., RENATO GONÇAVES FERREIRA, 

BALTAZAR MARCIANO DE OLIVEIRA, MANOEL PINHEIRO DA SILVA, 

ASSOCIAÇÃO DOS CHACAREIROS BOA VISTA DOIS, IRACY DIAS 

MACIEL, MARCOS VINICIUS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, CLAUDIO 

PROCOPIO DE FIGUEIREDO, RENATO A. FERREIRA, JOAO BOSCO DE 

ARAUJO, LEONIL DE ARRUDA RIBEIRO DOS SANTOS, RAQUEL SOARES 

DOS SANTOS, JOSE DOMINGOS DE ARAUJO DE CARVALHO, JOSÉ 

PRAXE DE SOARES, FLORDELIS A. CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE KOBERSTAIN 

MOREIRA DA SILVA - OAB:21686, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT, THIAGO OLIVEIRA AMADO - OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:13279, LUCIANA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B, LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA - 

OAB:7374-B

 Vistos.

1. Defiro a renuncia da advogada formulado às fl. 264, visto que às fls. 

264/266, ficou demonstrado a ciência do representado quanto à renuncia 

do mandato.

2. Intimem-se os requeridos, nos termos do artigo 111 do CPC, para que, 

no prazo de 15 dias, constituam novo patrono, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no artigo 76 do CPC.

3. Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 242/242verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1268016 Nr: 27006-80.2017.811.0041

 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: ESPOLIO DE ADEMAR CAVALCANTI GARCIA FILHO, 

PONCIANA AUGUSTA DA SILVEIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INVASORES DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO, 

TINHO, EUGENIO GRIGOLO, DAVID RUELIS, MANOEL MARQUES 

FERREIRA, OLIVEIRA GOMES DA SILVA, GILVÂNIO DA SILVA SANTOS, 

EDERSON RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, JOSÉ CELSO DORILÊO LEITE - OAB:8589/MT, MARILIA 

MOREIRA DE CASTILHO - OAB:8.287/MT, WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANETE DIA PIZARRO - 

OAB:5471/B, JANETE DIAS PIZARRO - OAB:, JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B, PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, PABLO 

PINHEIRO MARQUES - OAB:17874/O, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA 

- OAB:22.973

 Vistos.

1. Ciente da decisão monocrática proferida nos autos do agravo de 

instrumento 1003711-86.2018.8.11.0000, que não conheceu do recurso 

interposto, juntada sob fls. 536/539.

2. Considerando tratar-se de processo coletivo, colha-se parecer 

ministerial, com relação aos embargos de declaração de fls. 460/462 e 

465/470.

3. Após, retornem os autos conclusos para análise dos embargos de 

declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1279193 Nr: 1642-72.2018.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO WELTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR MARCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:DEFENSOR PUBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6.EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus ausentes, incertos e 

desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 

(vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria Pública para defesa 

dativa.7.Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à Defensoria Pública, 

para atuar na defesa dos citados por edital, conforme nomeado também 

na decisão supramencionada.8. Dê ciência ao Ministério Público desta 

decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1171713 Nr: 40869-40.2016.811.0041

 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: IRNEY MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, VALTER 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

VALMIR VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR PEREIRA CUNHA, DEMAIS 

POSSEIROS, DANGELO FERNANDES VIEIRA, JUNIOR DE SOUZA DOS 

SANTOS, ADILSON VICENTE FERREIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE PARANAÍTA/MT, GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, 

HELITON DA SILVA DELFINO, JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA, 

TATIANE FRATA, ALESSANDRO PIMENTEL DA SILVA, FABIANO INACIO 

DE ALMEIDA, VALDECIR CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VANDERCI SALA 

MORENO, LUCIANO DE LIMA MATOS, MARCELO EDSON DOS SANTOS, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MANUEL EDSON DOS SANTOS, LUIZ 
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CARLOS GRAF, CELIO APARECIDO CASTURINO, ANDERSON RONDON, 

GILBERTO SANSÃO, CLAUDIO ROBERTO CONTI, SEBASTIÃO 

MARCHILITS, IRENE FERNANDES COSTA PEREIRA, CLAUDINEI NORATO 

DA SILVA, LORI CLER CAMILO, FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA, 

ANTONIO MARCOS NORATO DA SILVA, JONAS TABORDA, WALISSON 

OLIVEIRA PEREIRA, TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA, MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS, 

CLEVERSON DA SILVA QUIRINO, JOSE DE AZEVEDO, WILSON JOSE 

AMORIM DA SILVA, GEICE RAFAEL DE AZEVEDO, ELEANDRO BATISTA, 

JOSÉ LISBINSKI, NATEL VASSELECHEN, VANDERLEI AFONSO DE 

CARVALHO, ADRIANA SOARES BITENCOURT, GIDIONE TEDARDI 

VASQUES, DEUSDETE LOPES, ALOISIO PETERSON, JOSÉ BEZERRA DE 

SOUZA, WILIAN FERNANDES CAVALHIER, NILVA DE FÁTIMA PEREIRA, 

SUELI BISPO FELIX, CARLOS ALBERTO DE FREITAS FERREIRA, MATEUS 

MACHADO, AMARILDO FAUSTO DE FREITAS, SIDINEI PAULO MEYER, 

ANDERSON JUVINIANO DE LIMA, ARNALDO SEBASTIÃO DA SILVEIRA, 

AYRTON SENNA CAMILO TOSO, RUTE MARIA POTHIN, SILVANE 

JUVINIANO DE LIMA, ANDREIA JUVINIANO DE LIMA, JANES VANCIR 

CÂMARA, GILSON ALBERTO CÂMARA, ZILDA BRAGA DA COSTA, 

ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT, IVO ETORE BALSAN, IVAR PEDRO 

BALSAN, IVANILDE DA SILVA ROSA, JOSUEL TABORDA, JAIR MARTINS 

GINES, NELSON PEREIRA DA SILVA, LUCINEI BARBOSA DE LIMA, ALINE 

KELLY RODRIGUES, WESLEY FRANCISCO DA SILVA, ENEIDE PAULO DA 

SILVA, TIAGO RIBEIRO BITENCOURT, AXIEL VIEIRA, KARINA CRUZ 

AZEVEDO, VALDIR MARGATTO, EURICO BORCK FLORES, NAIR 

RODRIGUES MARINS, MARILENE ARAÚJO DE SOUZA, ROBERTO MIGUEL 

CÂMARA, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL 

DA CRUZ MAGALHÃES, EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, DIOGO 

SCALZER DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO, NAIR 

MARTINS GINES, ERNESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES 

BITENCOURT, SIDNEIA RIBEIRO BITENCOURT, ANGELICIA DE MEDEIROS 

MARTINS, CARLA FELIX FERREIRA, SILVANO SOARES BITENCOURT, 

LEANDRO ALARCON, ANA MARIA VIEIRA DO ROSÁRIO, IZAIAS DA 

SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:20.238, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

OAB:MT 12.722, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7.720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835/MT, CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos.

Em razão do efeito infringente pretendido no recurso ofertado pela parte 

autora, INTIMO a parte embargada (autora), via DJE, para, querendo, em 

05 dias, manifestar sobre o recurso de embargos de declaração opostos, 

nos termos do art. 1.023, §2º, CPC.

Esgotado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e colha 

parecer do Ministério Público, após conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 464291 Nr: 32282-39.2010.811.0041

 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: LSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA MACEDO FOLES - 

OAB:23173/O, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 7.174, 

MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645

 Vistos.

Dê ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça 

e, não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se 

após as baixas e providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1164029 Nr: 37565-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MIRTES RAMOS DE AMORIM, 

SUELY BALBINA DE AMORIM CUNHA, PERONEO FLAURO DA CUNHA, 

CLARO RODRIGUES DE AMORIM, WILCE SEGOVIA DE AMORIM, DALMA 

EMANNOELA DE AMORIM VASCONCELOS, THIAGO MATEUS OLIVEIRA E 

SILVA, CASSIA KELLER MULLER RIBEIRO, VALDETE RODRIGUES DE 

AMORIM SILVA, LUIZ CANDIDO RODRIGUES DA SILVA FILHO, LUIS 

BENTO DE AMORIM, MARIA BENTA DE AMORIM, ERMIRA SOARES DE 

FARIA AMORIM, DANIELA CRISTINA FARIA DE AMORIM, DANILO JOSE 

FARIA DE AMORIM, IZABEL INACIA DE AMORIM CRUZ, VALDEMAR 

FERNANDO DA CRUZ, MARIA AUXILIADORA DE AMORIM PEDROSO, 

FRANCISCA RODRIGUES DE AMORIM, MARIO ANTONIO RODRIGUES DE 

AMORIM, ANACY MARIA PEREIRA AMORIM, JUREMA RODRIGUES DE 

AMORIM, EDEMAR DA COSTA MONTEIRO, LAURA DENISE RODRIGUES DE 

AMORIM, EDMARE KARINE SANTOS DE AMORIM NARDES, ELVIS NARDES 

DA ROSA, KARIN PATRICIA NASCIMENTO AMORIM, ERICA SILMARA DOS 

SANTOS AMORIM, GRACIELA HUGUENEY SIQUEIRA, ARICYA HUGUENEY 

DE AMORIM, MARIMIR CRISTIANE RODRIGUES DE AMORIM, CLAUDIO 

AZEVEDO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8.261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON BENEDITO DA SILVA - 

OAB:11.450/MT, THEMIS PIRES DE ANDRADE - OAB:8893

 Portanto, não autos em comento não há que se falar em nulidade da ação 

de embargos de terceiros e extinção da ação, conforme pretende a 

embargante, mas apenas a suspensão do feito para regularização da 

representação da de cujus, o que, aliás já deveria ter sido providenciado 

pela parte. Desta feita, REJEITO os embargos de declaração ofertados 

pela embargante, uma vez que não vislumbro omissão a ser suprida, nos 

termos do art. 1.022, II do CPC. Destaco, por proêmio, em que pese a 

habilitação dos herdeiros/sucessores da Sra. Mirtes Ramos de Amorim 

nos autos da ação possessória cód. 402887, o mesmo não se repetiu 

nestes autos, pois ao ofertar o recurso de embargos de declaração a 

parte se limitou a utilizar a denominação de “espólio” sem, contudo, indicar 

inventariante, sucessores ou herdeiros, de modo que não há como 

proceder com a habilitação/sucessão neste instantes. Assim, DETERMINO 

a suspensão do feito e INTIMO a parte embargante para que promova a a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, em 02 (dois) meses, conforme dispõe o art. 313, §2º, I do 

CPC. INTIMO as partes, via DJE, desta decisão. Decorrido o prazo legal, 

façam os autos conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 398358 Nr: 31681-67.2009.811.0041

 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: ADELINO SIRIANI, ALISSON ROCHA DO NASCIMENTO, 

AMAURI CALLEGARO, ANTONIO BATISTA DA FONSECA, ANTONIO 

FRANCISCO FILHO, CARLOS GONÇALVES, EDSON APARECIDO BRAVO, 

CLAUDIONEI ESMERIO SIRIANI, CLEOMAR RODRIGUES DA SILVA, DANIEL 

MARCIANO DA SILVA, DARCI MENEZES TORRES, EDCARLOS BRAVO, 

EDINALDO APARECIDO BRAVO, EDILSON APARECIDO BRAVO, PAULO 

MAGALHÃES SOARES, JOSE DE SOUZA RODRIGUES, EVERTON LUIZ 

BRAVO, EDIVALDO RAMOS EVANGELISTA, GABRIEL DUTRA DE 

ARAUJO, GERALDO GOMES DA SILVA, IRENE DA SILVA LIMA, JAIME DA 

SILVA FERREIRA, JANILTON RODRIGUES DA SILVA, JORGE FREDERICO 

TIMM, JOSÉ CRUZ DA SILVA, JOÃO ANASTÁCIO, LUIS VALMIR PADILHA, 

MARIA URILDA SILVA DE OLIVEIRA, NELSON GEBAUER, RENATO 

BRAVO, SIDNEI ESMERIO SIRIANI, SILVANA GONÇALVES SANTANA, 

VALMIR OLIVEIRA DE SOUZA, WILSON FONSECA RIBEIRO, ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO PONTE DE PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA, VANDERLEI 

MEURER, CARLOS ALBERTO ZORZI, ANTONIO, JERONIMO ALVES DE 

OLIVEIRA, SILVINO BERTOLINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DEL GROSSI - 

OAB:8294-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

FERREIRA NOGUEIRA - OAB:5.888
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 Vistos.

Ante o teor do acordão de fls. 1431/1438 que deu provimento ao recurso 

de apelação para cassar a sentença de fls. 1399/1401, INTIMO a parte 

autora, via DJE, para que no prazo de 10 dias, comprove a publicação do 

edital de citação retirado à fl. 1371, sob pena de extinção do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 437460 Nr: 15388-85.2010.811.0041

 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: JOSEFINA MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA COSTA RIBEIRO FILHO, LUIZ 

CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7.816-B/MT, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE PINHEIRO BASILIO 

SILVA - OAB:18882/O, ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - OAB:9153 - 

MT, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, EMILIA 

CARLOTA GONÇALVES VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI 

MENEGASSI - OAB:13700, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007, RODOLFO COELHO 

RIBEIRO - OAB:16215

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSEFINA MAGALHÃES DA SILVA, Cpf: 

06562965772, Rg: 300.630, Filiação: Policena Ribeiro, data de nascimento: 

11/10/1920, brasileiro(a), viuvo(a), aposentada, Telefone 8431-9658. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Herdeiro da parte Autora para que promova a 

sua habilitação nos autos, sob pena de extinção do feito.

Despacho/Decisão: Vistos.Em atenção à certidão de fl. 584, notificando 

que o oficial de justiça não localizou o endereço para intimação do 

herdeiro da parte autora, nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, determino 

a intimação de seu filho, por edital, para que promova a habilitação, sob 

pena de extinção da lide.Cumpra-se e certificando o decurso do prazo, 

após, conclusos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AÉCIO ALVES DE 

CASTRO OLIVEIRA, digitei.

Cuiabá, 02 de maio de 2018

Adriana Sant' Anna Coningham Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746570 Nr: 43782-68.2011.811.0041

 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: ALAIDE PAULINA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE CRISTIANE MORAES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463/O, EDILSON LIMA FERNANDES - OAB:5.994/MT, LUCILENE 

LINS FAGUNDES - OAB:14.970/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉLIA FELIPE DOS SANTOS - 

OAB:10.473, MARIA PERINI BRASIL DE PAULA DURIGAN - OAB:10729

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIANA PERINI 

BRASIL DE PAULA DURIGAN, para devolução dos autos nº 

43782-68.2011.811.0041, Protocolo 746570, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000862-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY DIAS DE MOURA (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:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000862-18.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANDERLEY DIAS DE MOURA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Após sentença extintiva, a 

exequente manifesta não possuir interesse em impugnar ou recorrer da 

decisão, solicitando o levantamento dos valores depositados. Portanto, 

cumpra-se o determinado na decisão de id. 14398496. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016488-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO SOARES DA SILVA (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016488-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUCIO SOARES DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença. 

Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 14462884 ). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000144-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000144-21.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WIGNES RICARDO OLIVEIRA FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 14652091 ). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006838-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006838-40.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCA NAIANE GONCALVES COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 14614434 ). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003758-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PINHEIRO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003758-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VIVIANE PINHEIRO DA COSTA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de cumprimento de 

sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando o 

Cartório Distribuidor. Intime-se a devedora, através de seu patrono, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do 

CPC), efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas (id. 11265556). 

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citada na forma art. 256 do CPC 

e tiver sido revel na fase de conhecimento. Não ocorrendo o pagamento 

no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e também de 

honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 523 do 

CPC. Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente 

sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC). Por fim, se a 

devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC. Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente querendo, sua impugnação nos 

próprios autos, na forma prevista no art. 525 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001005-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001005-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FABIO SILVA DIAS EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Intime-se o exequente para manifestar acerca 

do cumprimento espontâneo da sentença (id. 14582683), e em caso de 

discordância colacione aos autos cálculo demonstrativo discriminado e 

atualizado da quantia que entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias 

(NCPC, 526, § 1°). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003905-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UILAMI DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003905-94.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

UILAMI DOS SANTOS SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Ao id. 12812400, a executada apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença c/c pedido de efeito suspensivo. 

Posto isto, diante da divergência dos valores apresentados, remetam-se 

os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes 

da sentença de id. 10012297 e do acórdão de id. 12285979. Com o retorno 

dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca do novo 

cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC). 

Após, concluso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026437-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA OAB - MT0011440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026437-62.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIANA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO SALDANHA RÉU: BRB 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A Vistos. Certifique se 

houve manifestação da autora quanto as provas que pretendia produzir. 

Intime-se a autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se 

quanto a proposta de acordo, e documentos colacionados pelo requerido. 

Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002974-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOVINO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA OAB - MT0011670A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002974-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO JOVINO DA SILVA RÉU: ZURICH SANTANDER BRASIL 

SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos. Proceda-se a liberação dos honorários periciais depositados. Ante 

o laudo apresentado, digam as partes em 10 (dez) dias quanto a eventual 

possibilidade de composição. Havendo inércia das partes, remeta-se os 

autos à conclusão para análise e prolação de sentença. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013103-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE AMORIM NOVAIS (EXEQUENTE)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINETE ERNESTINA DA SILVA (EXECUTADO)

WASHINGTON DA SILVA NAKANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1013103-58.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: JAIR DE AMORIM NOVAIS, CID IMOVEIS EIRELI - EPP 

EXECUTADO: WASHINGTON DA SILVA NAKANO, LUCINETE ERNESTINA 

DA SILVA Vistos. Diante da correspondência devolvida (id.8234439), 

defiro o pedido de busca de endereço do executado pelos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, cujo os resultados seguem 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 WASHIGTON DA SILVA NAKANO, inscrito no CPF n. 

004.277.881-61. 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. Por fim, quanto a executada LUCINETE ERNESTINA DA 

SILVA, expeça-se nova carta citação/intimação, no endereço apresentado 

na inicial. Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016182-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSOALDO SANTANA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016182-45.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOSOALDO SANTANA DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante da divergência dos 

valores apresentados, remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para 

elaboração do cálculo nos moldes da sentença de id. 10017892 e do 

acórdão de id. 12971101. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes 

para manifestarem acerca do novo cálculo apresentado, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC). Após, concluso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015519-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MG104784 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO REINALDO DE LIMA ANGELO (EXECUTADO)
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RAKELL DA SILVA MARIANO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1015519-96.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES 

SPE LTDA EXECUTADO: LUCIO REINALDO DE LIMA ANGELO, RAKELL DA 

SILVA MARIANO LIMA Vistos. Diante da certidão (id. 10481773), defiro o 

pedido de busca de endereço dos executados 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 dos executados LUCIO REINALDO DE LIMA ANGELO 

CPF nº 016.156.751-75 e RAKELL DA SILVA MARIANO LIMA CPF nº 

001.449.261-05. 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 exequente para 

manifestar-se, pleiteando o que entender de direito, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias. Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014527-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ROBERTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014527-38.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DOUGLAS ROBERTO DE SOUZA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Diante da divergência dos 

valores apresentados, remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para 

elaboração do cálculo nos moldes da sentença de id. 10114786 e do 

acórdão de id. 13719515. Com o retorno dos autos, intimem-se as partes 

para manifestarem acerca do novo cálculo apresentado, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC). Após, concluso. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010407-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES VEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010407-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DANIEL LOPES VEZZI EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ao id. 14131046, a executada apresentou 

impugnação ao cumprimento de sentença c/c pedido de efeito suspensivo. 

Posto isto, diante da divergência dos valores apresentados, remetam-se 

os autos à Contadoria deste Juízo para elaboração do cálculo nos moldes 

da sentença de id. 9494828 e do acórdão de id. 13426660. Com o retorno 

dos autos, intimem-se as partes para manifestarem acerca do novo 

cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC). 

Após, concluso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012719-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MARTINS GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012719-61.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DONIZETE MARTINS GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Mantenho, por seus 

próprios fundamentos, a sentença proferida no id. 13561363 pág. 01/05. 

Em observância ao disposto no §1º do artigo 331 do CPC, cite-se a ré para 

contrarrazoar o recurso de apelação interposto. Decorrido prazo, com ou 

sem contrarrazões, observadas as formalidades que dispõe o §3º do 

artigo 1010 do CPC, remetam-se o autos para o Egrégio Tribunal de Justiça 

para o julgamento do recurso interposto. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005058-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRESTANI FAVA OAB - MT13038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO APARECIDO FIDELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005058-65.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO EXECUTADO: SILVIO 

APARECIDO FIDELIS Vistos. Verifico nos autos que foi determinado ao 

exequente a complementação do depósito da diligência realizada pelo 

Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado monitório (id. 

11926547). O exequente compareceu nos autos, requerendo a penhora 

de ativos financeiros do executado via BACENJUD (ids. 12649572, 

12649590, 12649669 e 12649705), permanecendo inerte com relação a 

determinação imposta. Desta forma, por ora, deixo de apreciar o pedido de 

penhora. Intime-se o exequente para efetuar o pagamento da diligência 

complementar realizada pelo Oficial de Justiça, conforme determinado no 

id. 11926547, querendo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 

de extinção do feito. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025012-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO DA SILVA OAB - PR60230 (ADVOGADO)

AMANDA DE OLIVEIRA MACHADO OAB - PR80469 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX FRANCO VIEIRA DE CAMARGO (RÉU)

Vieira de Camargo de Artigos Esportivos Ltda-Me (RÉU)

HEWERTON CECILIO GRACIANO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL 1025012-63.2018.8.11.0041 AUTOR: ADENIR DA 

ROSA RÉU: HEWERTON CECILIO GRACIANO, ALEX FRANCO VIEIRA DE 

CAMARGO, VIEIRA DE CAMARGO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA-ME 

Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 
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recolhimento das custas processuais ou pedido de gratuidade. Assim 

sendo, intime-se a autora para que providencie a juntada do recolhimento 

das custas processuais pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023436-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICI PINTO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023436-35.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VALDELICI PINTO DE MIRANDA REQUERIDO: AGUAS 

CUIABA S.A Vistos. A parte autora pretende a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou aos autos 

documento que comprove a sua insuficiência de recursos. Diante do 

crescente número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada 

por pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), determino a 

intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar por meio 

de documentos a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

prazo, certifique-se e concluso.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019407-39.2018.8.11.0041

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:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1019407-39.2018.8.11.0041 Cite-se o devedor executado para, 

no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados 

bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor 

da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). 

O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá 14 

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

Documento assinado digitalmente conforme previsto no art.205,§2 do 

CPC/15.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800305 Nr: 6726-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL GARCIA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 Processo n. 6726-30.2013.811.0041

Código 800305

Vistos.

Certifique-se se houve resposta dos ofícios de fls. 83/88.

Com ou sem a resposta, intime-se o exequente para se manifestar, 

querendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção.

 Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 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.: 854202 Nr: 56801-73.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:16.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 CERTIFICO E DOU FÉ, ante ao decurso do prazo de suspensão 

concedido, que nesta data, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893567 Nr: 25614-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO, 

KRAMM - ASSESSORIA, ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIOMAR VALÉRIO - OAB:12625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 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). MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA – OAB/MT nº 15.935 

para que no prazo improrrogável de 03 (três) dias (art. 234, §2º), 

RESTITUA os autos a esta secretaria, sob pena de perder o direito à vista 

fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil, para 

procedimento disciplinar e imposição de multa, na forma do art. 431 e §§ 

da CNGC; Na hipótese de não devolução dos autos no prazo estabelecido, 

deve ser procedido conforme estabelece o art. 433 da CNGC, 

expedindo-se o respectivo mandado de busca e apreensão dos autos 

(art. 434 da CNGC), com a respectiva comunicação à OAB subseção de 

Cuiabá, conforme estabelece o inciso II do art. 434 da CNGC; No caso de 

busca e Apreensão do feito, o gestor deverá certificar a regularidade do 

feito e das peças encartadas, bem como certificar o estabelecido no 

inciso I do art. 435 CPC. Na hipótese de não devolução e não localização 

do feito, proceda-se conforme determina o inciso II do art. 435 da CNGC, 

remetendo cópia das peças existentes ao Ministério Público para apuração 

do crime de sonegação de autos, preconizado pelo art. 356, CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1077358 Nr: 58846-79.2015.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RODRIGO BRAGE FARIAS TRAZANTE

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Processo n° 58846-79.2015.811.0041

 Código: 1077358

Vistos.

Apesar do laborioso trabalho do perito nomeado, entendo que o valor de 

R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) mostra-se excessivo no caso em 

tela, principalmente quando se verifica que a perícia cinge-se a atestar a 

graduação da invalidez permanente do autor.

 Desta feita, defiro o pedido de fls. 126 e reduzo o valor dos honorários 

periciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), ao que determino o depósito pela 

requerida em 05 (cinco) dias.

Cumpra-se de forma integral a decisão de fls. 119.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 852445 Nr: 55249-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLADELIS AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 55249-73.811.0041

Código 852445

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca dos documentos de fls. 

93/96, 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.: 800206 Nr: 6627-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM E CAMPOS LTDA

 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:

 Desta feita, não conheço da contestação por negativa geral de fls. 

100-101, por completa ausência de interesse da parte executada, 

consubstanciada no aspecto da inadequação da via utilizada.No que atine 

ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte 

executada, deverá a parte exequente aviar o competente incidente em 

autos apartados.No que concerne ao pedido de bloqueio de valores 

pertencentes à parte executada através do sistema Bacenjud, apresente 

a parte exequente demonstrativo atualizado e discriminado do seu crédito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.Por outro lado, diante da 

recalcitrância da parte devedora em satisfazer voluntariamente o crédito 

exequendo e da frustração das diligências efetuadas até agora para a 

localização de bens que lhe pertençam, tornou-se necessária a 

verificação das declarações de bens e renda eventualmente prestadas à 

Receita Federal do Brasil.Desta feita, DEFIRO os pedidos de consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujos resultados seguem anexos, sendo 

que as informações eventualmente encontradas no sistema INFOJUD 

deverão ficar arquivadas em pasta própria na Secretaria para consulta 

pela parte credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 

2º, da CNGC Judicial.Manifeste-se a parte exequente, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

possível levantamento de eventual restrição de transferência que tenha 

sido lançada via sistema RENAJUD.Às providências. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se, a DPE, pessoalmente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885471 Nr: 20168-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA PEREIRA DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro a reiteração do pedido de arresto cautelar/pré-penhora, ao passo 

que não houve mudança das circunstância fático-jurídicas delineadas no 

despacho de fl. 49.

Por outro lado, determino a busca de endereço da parte executada 

através dos sistemas INFOJUD e RENAJUD, cujo resultado segue em 

anexo, de maneira que, em caso negativo, de endereço já diligenciado, ou 

frustradas as diligencias realizadas nos endereços eventualmente 

encontrados, deverão ser oficiadas as concessionárias de serviços 

públicos de água/esgoto (Águas), energia (Energisa) e telefonia (VIVO, 

TIM, CLARO, OI) em todos os seus segmentos de atuação (telefonia 

fixa/móvel, TV e Internet), para os fins do § 3º do artigo 256 do NCPC, 

solicitando informações quanto ao endereço da parte executada.

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. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 752642 Nr: 4507-78.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FERREIRA AMORIM LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PULCHERIO, HOSPITAL DE 

MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO BENEDICTO DE AMORIM 

VALIM FRANCO - OAB:14147, RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6056-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - 

OAB:13717, THIAGO FELLIPE NASCIMENTO - OAB:13676/MT

 Vistos.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de 

apelação. Assim, os autos retornaram à Primeira Instância e, intimadas as 

partes, não houve manifestação.

Posto isto, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134138 Nr: 24752-71.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA GUIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO COUTINHO DANTAS DE SOUZA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:10.517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ NEVES GOMES 

- OAB:OAB/MT 17.234

 Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

indenizatórios formulados na exordial, condenando o requerido ao 

pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, ao que 

tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do 

arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como R$ 7.885,00 (sete mil 

oitocentos e oitenta e cinco reais), a título de danos materiais, acrescido 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, 

a partir do desembolso do aludido valor, em favor dos herdeiros Benedito 
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Solaine de Arruda, Natanael de Arruda da Silva, Gean Carlos de Arruda, 

Jana Benedita Soares da Silva e Jimena Soares da Silva. Em razão da 

sucumbência na parte mínima pelo autor, com fulcro no que estabelece o 

parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como de honorários 

advocatícios, ao que arbitro o equivalente a 10% do valor da causa, 

devidamente corrigido, na forma do que autoriza e prescreve o art. 85, § 

2º do CPC.Após o trânsito em julgado, inexistindo pedido de cumprimento 

de sentença, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

Agosto de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 363987 Nr: 1437-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO JOSÉ DE REZENDE, KÁTIA ATAYA MANSUR 

BUMLAI, RODRIGO BUMLAI MARQUES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KÁTIA ATAYA MANSUR BUMLAI, RODRIGO 

BUMLAI MARQUES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

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

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

intimada, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca do BACENJUD negativo, bem como sobre os resultados 

das consultas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de possível levantamento de eventual 

restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 795040 Nr: 1366-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EREMITES BENEDITA PLATES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:13.820-E/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, ante ao decurso do prazo de suspensão 

concedido, que nesta data, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 883358 Nr: 18803-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDINETE DIAS PRIST, VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA, KETNA PRISTH GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RABELO NETO, 

IMOBILIÁRIA CERRADO'S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

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

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital expedido. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 729899 Nr: 25925-09.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERREIRA COLLAREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMARY CANÇADO, CHRISTINE PAES DE 

BARROS DO PRADO

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT, JOSE BENEDITO DO PRADO 

FILHO - OAB:15.554, PEDRO LUIZ JEVINSKI - OAB:12727

 Certifico que os presentes autos encontram-se fora desta Secretaria pelo 

prazo superior ao permissivo legal (prazo comum para as partes), 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). JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS- 

OAB: 8857/MT, para que no prazo improrrogável de 03 (TRÊS) DIAS, 

devolva os autos a esta secretaria, sob pena de serem riscados o que 

neles houver escrito e serem desentranhadas as alegações e 

documentos que apresentar, sem prejuízo da busca e apreensão; 2. Se 

intimado(a) não devolver dentro do prazo estipulado, perderá o direito de 

vista fora do Cartório e incorrerá em multa, correspondente a metade do 

salário mínimo vigente na sede do Juízo, art. 234, §2º NCPC; 3. Ocorrendo 

a hipótese descrito no item 2, será comunicado o fato à seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil, para instauração do procedimento 

disciplinar e imposição da multa; 4. Caso os autos tenham sido devolvidos, 

antes, ou sejam devolvidos no decorrer, ou logo após a presente 

intimação, que seja desconsiderada a presente, o que será certificado, 

bem como informado na referida certidão o período que os autos 

estiveram em carga fora desta Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 735008 Nr: 31347-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER LIMA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSOL INDUSTRIA DE VAPOR E BIOMASSA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT, OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - 

OAB:12.024/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 784365 Nr: 38162-41.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. MARTINS & CIA LTDA - ME, JOSE MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12.094-B/MT, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, ante ao decurso do prazo de suspensão 

concedido, que nesta data, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825138 Nr: 31151-24.2013.811.0041

 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: SONIA CRISTINA BITTENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO TÉCNICO DE ARQUITETURA, 

URBANISMO E DESIGN, BRAÇO FORTE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, REALIZAR CONSTRUTORA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 
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VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

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

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

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 873227 Nr: 11989-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENER JOSPE DO VALE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 CERTIFICO E DOU FÉ, ante ao decurso do prazo de suspensão 

concedido, que nesta data, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934219 Nr: 51534-86.2014.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROBENS ADM. E COM. DE SERVIÇOS 

LTDA, ALESSANDRO ALVARENGA DO ESPIRITO SANTO, ANDERSON 

JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, 

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/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, 

comprovar nos autos a publicação do edital de citação expedido. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 347343 Nr: 17514-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE GOMES CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ANGELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400197 Nr: 33062-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONTORO E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DA SILVA E ALMEIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 823189 Nr: 29303-02.2013.811.0041

 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: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 856039 Nr: 58409-09.2013.811.0041

 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): JEFFERSON SILVA DANTAS, ROSILIANE PIRES 

GONÇALVES DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ, ante ao decurso do prazo de suspensão 

concedido, que nesta data, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 800305 Nr: 6726-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL GARCIA DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 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 10 (dez) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 137596 Nr: 21836-21.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOCADORA NASCIMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SOLO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 800305 Nr: 6726-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL GARCIA DE FARIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 Processo n. 6726-30.2013.811.0041

Código 800305

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 ISABEL GARCIA DE FARIAS.

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, 05 de junho de 2018.

 Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 448439 Nr: 21960-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIPALMA COM. DIST. LOG. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MIRNAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819/MT, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

manifestar sobre o 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.: 316390 Nr: 20104-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMOBILIÁRIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA RITA FRANCO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8.476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 921380 Nr: 44246-87.2014.811.0041

 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: DENILSON DO AMARAL CAVALCANTE

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373/MT, SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:18879

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

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

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

apresentar memoriais finais. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944389 Nr: 57106-23.2014.811.0041

 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: VALGENI VICENTE COSTA, EDITH CABRAL COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA CONCEIÇÃO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044617 Nr: 43725-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DOMINGOS DE LARA

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

BENEDITO DE SIQUEIRA

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

SOUZA - OAB:9166/MT

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

OAB:8.340-0B, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

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

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

intimada na pessoa de seus advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

efetuarem o recolhimento dos honorários periciais (R$7.980,00), 

consoante decisão de fls. 150. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 728391 Nr: 24314-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYLVIA CONCEIÇÃO FERREIRA CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DALVO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

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

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

na pessoa de seu advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153441 Nr: 33244-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE RADIOTERAPIA S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB SVENSK EXPORTKREDIT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/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, dar 
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andamento ao feito, postulando o que entender de direito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025190-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDREIA ALVES CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA PATRICIO ELIAS OAB - MT0008231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025190-12.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WANDREIA ALVES CARVALHO RÉU: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA 

Vistos. Trata-se de Ação movida em desfavor do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso endereçada para as Varas Especializadas da 

Fazenda Pública, mas distribuída para esta Terceira Vara Cível. Portanto, 

estabelecida competência específica a determinados órgãos jurisdicionais 

em razão da pessoa, este Juízo afigura-se incompetente para o 

processamento e julgamento da ação declaratória de nulidade de ato 

administrativo em que figura em seu polo passivo o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento 

e julgamento da presente ação a uma das Varas Especializadas da 

Fazenda Pública da Capital, nos termos da Resolução n. 23/2013 do 

egrégio Plenário do Tribunal de Justiça deste Estado e dos artigos 64, § 1º, 

e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025942-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERINDO DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HARRY MAGALHAES OAB - MT0004960A (ADVOGADO)

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO OAB - MT12741/O (ADVOGADO)

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN OAB - MT0004076A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025942-18.2017.8.11.0041. AUTOR: 

NERINDO DIAS DE AMORIM RÉU: BANCO BMG Vistos. A Celeuma nos 

autos cinge-se ao autor ter ou não solicitado o cartão mencionado na 

inicial, bem como quanto a realização de despesas com o mesmo, o que 

tornaria os descontos apontados na inicial devido. Nesse sentido, o autor 

não formulou pedido de produção de provas. O requerido formulou, ao que 

defiro o pedido de do id. 13391814, devendo ser oficiado ao Banco do 

Brasil S/A para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, o extrato 

completo da Conta 1778-7, Agência 2960-2 do Banco do Brasil desde 

15/06/2009 até o ajuizamento da demanda neste Juízo (19/09/2017), de 

titularidade do autor NERINDO DIAS DE AMORIM, portador do CPF n. 

063.806.031-15. Com o aporte do aludido documento, digam as partes em 

10 (dez) dias e em seguida remeta-se o feito à conclusão. Às 

providências. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018820-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018820-85.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ADILSON JUNIOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifica-se que Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, efetuou pagamento voluntário da sentença 

no valor de R$ 3.981,55, em 05.02.2018, conforme depósito de id. 

11933543 . O exequente devidamente intimado para se manifestar acerca 

do pagamento voluntário deixou transcorrer in albis o prazo, conforme se 

denota da certidão de id. 14451103. É o relatório. Decido. Nos termos do 

artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise deste 

cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a devedora cumpriu 

voluntariamente com sua obrigação, juntando aos autos o comprovante de 

depósito judicial do valor atualizado de R$ 3.981,55 (três mil novecentos e 

oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). 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 a serem declinados. 

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, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001095-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERREIRA DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001095-49.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAFAEL FERREIRA DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id. 14588132, 

a executada colacionou comprovante do pagamento espontâneo da 

obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id. 14715505 concordando com o valor 

depositado e requerendo o levantamento do montante. É o relatório. 

Decido. Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à 

análise deste cumprimento de sentença. Infere-se dos autos que a 

devedora cumpriu espontaneamente com sua obrigação, juntando aos 

autos o comprovante de depósito judicial do valor atualizado de R$ 

5.581,79 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e nove 

centavos). 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 
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favor da parte autora para levantamento do valor disponibilizado, 

conforme dados bancários declinados ao id. 14715505 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, 14 de 

agosto de 2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008582-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OSVALDO DE BRITO (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):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008582-70.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSALVO OSVALDO DE BRITO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos 

por ROSALVO OSVALDO DE BRITO em face da sentença de id. 

13922873. A parte embargante alega a existência de omissão, bem como 

contradição no julgado, afirmando a existência de litigância de má-fé da 

requerida, pedido de proibição de abordagem indevida da parte recorrente 

e a majoração dos honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos 

seus embargos para que seja feita a integração à sentença ou 

esclarecimento quanto aos pontos omissos. É o breve relato. Fundamento 

e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração por serem 

tempestivos (id. 14081658). Acerca dos Embargos de Declaração os 

artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil dispõem 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. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, verifico a existência de vício, somente 

quanto a não apreciação do pedido de item 7, contido na exordial. Pois 

bem, afiro que o pedido de que a ré se comunique com a parte autora 

somente por meio deste processo judicial, em nada interfere na marcha 

processual, inclusive não trazendo nenhum prejuízo a nenhuma das 

partes. No que tange às demais alegações, averiguo que os meios de 

defesa utilizados pela seguradora não constituem atos que justificam a 

litigância de má-fé. Cumpre destacar que o artigo 80 do Código de 

Processo Civil define os casos em que estará configurado o referido 

instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II 

- alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do 

processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 

do processo; VI - provocar incidentes manifestamente infundados. VII - 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” No caso em 

análise, portanto, não restou configurada a litigância de má-fé. Por fim, 

quanto aos honorários advocatícios a sentença é clara em sua 

determinação quanto ao pagamento de 10% sob o valor da condenação. 

Esclareço que, o artigo 85 do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I 

ao IV, onde se abre uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 

natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da sentença, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO 

CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

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

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Maio de 2018. 

Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037322-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARY ALVES PAULINO (AUTOR)

R. P. 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:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037322-38.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROBERT PAULINO DA SILVA, ROSMARY ALVES PAULINO RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por ROBERT PAULINO DA SILVA neste 

ato representado por sua genitora ROSMARY ALVES PAULINO em face 

da sentença de id. 13854169. A parte embargante alega a existência de 

omissão, bem como contradição no julgado, afirmando a existência de 
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litigância de má-fé da requerida, pedido de proibição de abordagem 

indevida da parte recorrente e a majoração dos honorários 

sucumbenciais. Requer o acolhimento dos seus embargos para que seja 

feita a integração à sentença ou esclarecimento quanto aos pontos 

omissos. É o breve relato. Fundamento e decido. Conheço dos presentes 

Embargos de Declaração por serem tempestivos (id. 14012552). Acerca 

dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de 

Processo Civil dispõem 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. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, 

contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Ou seja, além de 

serem cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar 

contradição, suprir omissão de ponto ou questão acerca da qual o juiz 

devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte, deverão ser 

opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, 

está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente a decisão, 

verifico a existência de vício, somente quanto a não apreciação do pedido 

de item 6, contido na exordial. Pois bem, afiro que o pedido de que a ré se 

comunique com a parte autora somente por meio deste processo judicial, 

em nada interfere na marcha processual, inclusive não trazendo nenhum 

prejuízo a nenhuma das partes. No que tange às demais alegações, 

averiguo que os meios de defesa utilizados pela seguradora não 

constituem atos que justificam a litigância de má-fé. Cumpre destacar que 

o artigo 80 do Código de Processo Civil define os casos em que estará 

configurado o referido instituto: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé 

aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência 

injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário 

em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidentes 

manifestamente infundados. VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório.” No caso em análise, portanto, não restou 

configurada a litigância de má-fé. Por fim, quanto aos honorários 

advocatícios a sentença é clara em sua determinação quanto ao 

pagamento de 10% sob o valor da condenação. Esclareço que, o artigo 85 

do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I ao IV, onde se abre uma 

margem para que se arbitre o valor que julgar necessário aos honorários 

advocatícios, levando em questão o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido do serviço, bem como a natureza e importância da causa, o 

grau de zelo do profissional e o lugar de prestação do serviço. Na 

verdade, a parte embargante pretende a modificação da sentença, sendo 

a via dos declaratórios inadequada para tanto. Nesse sentido, a 

jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 535, DO CPC - 

CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA 

PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. A contradição 

que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna, verificada 

quando houver incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua 

conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de contradição externa. A 

motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, per si, o 

acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão 

admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 535, Código de 

Processo Civil. (TJMT, RED 120208/2015, Desa. Cleuci Terezinha Chagas 

Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. DJE 28/9/2015). Com 

essas considerações, ACOLHO os embargos de declaração sanando os 

vícios da omissão e nego-lhes provimento. Mantenho a sentença incólume. 

Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte autora 

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

dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, 

remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para apreciação da 

interposição recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 

2018. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000952-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000952-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos por MARIA REGINA FREITAS DE OLIVEIRA (id. 14136212) em face 

da sentença de id. 14058725. A parte embargante alega a existência de 

omissão no julgado, aduzindo que houve cerceamento de defesa, haja 

vista ter solicitado a não juntada de laudo pericial realizado em audiência 

de conciliação o pedido de majoração de honorários advocatícios. Requer 

o acolhimento dos seus embargos para que seja designado novo exame 

pericial e majoração dos honorários advocatícios. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos (id. 14137320). Acerca dos Embargos de 

Declaração os artigos 1.022 e 1.023 do Novo Código de Processo Civil 

dispõem 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. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte, deverão ser opostos em 05 (cinco) dias, com a indicação de tais 

vícios. Não obstante, está consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os 

Superiores que as inconformidades devem estar presentes no bojo da 

decisão recorrida e não entre o seu conteúdo e entendimentos 

doutrinários, jurisprudenciais e provas apresentadas nos autos. 

Analisando detidamente a decisão, não verifico a existência de nenhum 

vício. Isto porque, o perito nomeado pelo juízo exerce múnus público ao 

utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, 

no qual estarão contidos subsídios que poderão contribuir para o julgador 

decidir a lide que lhe é apresentada, sendo que a sua nomeação é ato 

discricionário do Juiz que, portanto, pode designar qualquer profissional 

de sua confiança. O perito judicial presta compromisso de seu grau de agir 

com lisura e eficiência, respondendo por isso, caso assim não proceda, 

ex vi do disposto no artigo 158 do Novo Código de Processo Civil. Por fim, 

quanto aos honorários advocatícios a sentença é clara em sua 

determinação quanto ao pagamento de 10% sob o valor da condenação. 

Esclareço que, o artigo 85 do CPC é muito claro em seu §2º parágrafos I 

ao IV, onde se abre uma margem para que se arbitre o valor que julgar 

necessário aos honorários advocatícios, levando em questão o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido do serviço, bem como a 
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natureza e importância da causa, o grau de zelo do profissional e o lugar 

de prestação do serviço. Na verdade, a parte embargante pretende a 

modificação da decisão, sendo a via dos declaratórios inadequada para 

tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTO 

NO ART. 535, DO CPC - CONTRADIÇÃO EXTERNA - REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS. 

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a 

interna, verificada quando houver incompatibilidade entre os fundamentos 

do acórdão e sua conclusão, sendo, pois, inviável a alegação de 

contradição externa. A motivação contrária ao interesse da parte não 

autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais 

somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 

535, Código de Processo Civil. (TJMT, RED 118032/2015, Desa. Cleuci 

Terezinha Chagas Pereira da Silva, Quinta Câmara Cível, j. 23/9/2015, p. 

DJE 28/9/2015).” “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VÍCIOS 

INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA 

MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - 

EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é 

instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada 

omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. A orientação do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples 

prequestionamento para fins de eventual interposição de Recurso às 

instâncias superiores, por si só, não viabiliza o acolhimento da espécie em 

tela. Ou seja, é necessária a demonstração inequívoca da ocorrência dos 

vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso 

concreto. (ED 40346/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 

08/06/2018)” (grifo nosso) Assim, os presentes embargos declaratórios 

não comportam acolhimento por não haver no julgado os vícios apontados. 

Desta feita, REJEITO os presentes embargos de declaração. Mantenho a 

sentença incólume. Caso haja a interposição de recurso de apelação pela 

parte ré, intime-se a parte autora para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024830-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO PRUDENCIO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001627-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RICARDINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001627-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO RICARDINO DE CARVALHO REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Francisco Ricardino de 

Carvalho, 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 09/09/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da falta de 

interesse de agir e de ausência do 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. Designada audiência com vistas 

à conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12936520. A 

parte autora pugna pela consideração do laudo pericial feito durante a 

audiência de conciliação. A parte ré, intimada, deixou transcorrer o prazo 

sem manifestar-se sobre o laudo, conforme certidão de ID 13565537. 

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 09/09/2017. Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já 

foi produzido laudo médico de ID 12936520, 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 11514254. 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 09/09/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 
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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 11514249), bem como laudo 

pericial (ID 12936520). 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 09/09/2017, 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 12936520, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do cotovelo direito com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.5% (doze ponto 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$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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$ 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 09/09/2017 (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, 31 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024756-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA ADRIELLI SANTANA CESAR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024756-57.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: BARBARA 

ADRIELLI SANTANA CESAR Solicito informações mediante convênio 

INFOJUD visando à localização de bens em nome da parte executada. 

Segue anexo as Declarações de Imposto de Renda. Manifeste-se a parte 

exequente, no prazo 15 ( quinze) dias. Sem manifestação, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027793-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA OAB - SP19993 (ADVOGADO)

MARIANA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT18797/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027793-92.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC RÉU: 

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA Proceda-se com a busca do endereço da 

reclamada via sistema BACENJUD. Com o aporte das informações, 

manifeste-se a parte reclamante, no prazo de 05 ( cinco) dias. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001523-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANNE DE JESUS BARBARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CORTESE DE OLIVEIRA OAB - MT21157/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIANE LOPES FURTADO (RÉU)

ELISABETE MOTA TODA (RÉU)

MARCIO HENRIQUE MOTA TODA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001523-31.2017.8.11.0041. Defiro o 

pedido de Id. 11762636 Solicito informações mediante convênio INFOJUD, 

visando à localização do endereço da parte requerida. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022181-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT0016528A (ADVOGADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EUGENIO FERNANDES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022181-76.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AVAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. EXECUTADO: PAULO 

EUGENIO FERNANDES DE SOUZA Solicito informações mediante convênio 

BACEN JUD em relação à parte executada. Segue anexo o protocolo e 

resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada para que 

oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 

854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em 

igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021496-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA MORESCHI OAB - MT0006800A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CABRAL DE SOUZA 61885533187 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021496-69.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 
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WEST MAQ - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

EXECUTADO: EDSON CABRAL DE SOUZA 61885533187 Proceda-se com 

a busca do endereço da reclamada via sistema BACENJUD. Com o aporte 

das informações, manifeste-se a parte reclamante, no prazo de 05 ( 

cinco) dias. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021265-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021265-42.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

VANIA MALHEIROS DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME EXECUTADO: 

SAMANTHA NICIA ROSA CHOCAIR Solicito informações mediante 

convênio INFOJUD, visando à localização do endereço da requerida. 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009607-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEXTIL J SERRANO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOMINGUES BRANCO OAB - SP213835 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILTERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009607-21.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TEXTIL J SERRANO LTDA EXECUTADO: BRASILTERRABELLA INDUSTRIA 

E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - EPP Solicito informações mediante 

convênio BACEN JUD em relação à parte executada. Segue anexo o 

protocolo e resposta, que em caso positivo, intime-se a parte executada 

para que oferte manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se 

o art. 854, §3º, do CPC. Em caso negativo, manifeste-se a parte 

exequente, em igual prazo. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001125-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA DA SILVA BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001125-50.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LUANA APARECIDA DA SILVA BARROS EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Solicito informações mediante convênio BACEN JUD em 

relação à parte executada. Segue anexo o protocolo e resposta, que em 

caso positivo, intime-se a parte executada para que oferte manifestação, 

no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o art. 854, §3º, do CPC. Em 

caso negativo, manifeste-se a parte exequente, em igual prazo. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013102-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANI FATIMA DELA JUSTINA (REQUERENTE)

VILSON ANTONIO DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EFRAIM RODRIGUES GONÇALVES OAB - MT0004156A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR VIEIRA DE MELO (REQUERIDO)

MARIA ELIENE BEZERRA (REQUERIDO)

CLEONICE ADELIA SILVA MELO (REQUERIDO)

JOSEF GOMES BEZERRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013102-39.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: VILSON ANTONIO DELA JUSTINA, ROSANI FATIMA DELA 

JUSTINA REQUERIDO: PAULO CESAR VIEIRA DE MELO, MARIA ELIENE 

BEZERRA, CLEONICE ADELIA SILVA MELO, JOSEF GOMES BEZERRA 

Reitere-se a intime-se a parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, mediante a juntada da via original de 

quitação, tendo em vista que a Portaria nº 64/2013/DF veda a 

apresentação de fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como depósitos/transferências 

realizados on-line, no prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem o 

cumprimento da determinação supra, com fulcro no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à origem independentemente de cumprimento, observadas as 

providências pertinentes. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025649-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SANTOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025649-14.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CRISTIANE SANTOS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial a fim de que junte aos autos todos documentos 

pessoais em nome de Cristiane Santos da Silva e todos documentos 

necessários para propositura da presente ação. Advirto ao autor 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 - MT, 13 de agosto de 

2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018224-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIUZA DE SOUZA BARBOSA (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018224-67.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIUZA DE SOUZA BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o perito para se manifestar acerca da 

impugnação do laudo pericial de ID 13501881, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011059-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. B. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

LINDALVA PAULINA DOS SANTOS OAB - 696.942.141-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008298-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007309-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014041-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009149-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010530-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035209-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRAISO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE MARCONDES MONTEIRO OAB - MG129967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA COLUNA DA SILVA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018234-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEAL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO OAB - MT0011083A (ADVOGADO)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (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), e via Diário Eletrônico, 

para providenciar a distribuição da Carta Precatória expedida (id. 

14729814), comprovando o ato, em 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011646-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS SATELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1004764-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0019291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004764-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOAO VITOR SOUZA DE JESUS RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Ante a certidão de Id. 13421644, intime-se a parte 

requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à 

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 09/10/2018, às 

12:00h – Sala: Conciliação 05, a ser realizada pela Central de Conciliação 

e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005997-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE ARRUDA E SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015407-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015407-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA DE LOURDES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Verifico que em manifestação de Id. 13747102 a parte 

autora pugna pela desistência da ação e extinção do feito. Tendo em vista 

que a requerida ainda não foi citada, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos 

arts. 200 e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. Transitada 

em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018254-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI ALVES TRINDADE (EXECUTADO)

MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (EXECUTADO)

ANA NATALIZE LIMA SILVA TRINDADE (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 a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para providenciar a distribuição da Carta Precatória expedida (id. 

14470298), comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017978-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103/A (ADVOGADO)

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT0007967A (ADVOGADO)

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO GOMES OAB - PR70642 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI APARECIDA DE CARVALHO BRUCCELI (EXECUTADO)

EDERALDO BRUCCELI (EXECUTADO)

TULIO PORTO GONCALO (EXECUTADO)

CRISTIANE BRUCCELI PORTO GONCALO (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 a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para providenciar a distribuição da Carta Precatória expedida (id. 

14646452), comprovando o ato, em 20 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745048 Nr: 42158-81.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE 

PAPELARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial.Revogo o 

termo de caução encartado à fl. 99.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

a u t o s  o b s e r v a d a s  a s  f o r m a l i d a d e s 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 928866 Nr: 48645-62.2014.811.0041
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DA CHAPADA, 

ADEMYR CESAR FRANCO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Defiro o pedido de fls. 429.

Intime-se o Sr. Perito para que designe dia, hora e local para início dos 

trabalhos.

Intimem-se as partes e assistentes técnicos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949923 Nr: 60315-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, CRISTINA YUMI ALVES KUSAI 

PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J V PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME, 

IRENE BATISTA NUNES

 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: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 Trata-se de uma AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS ajuizada por CENTRO 

CARMINDO DA CONSTRUÇÃO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA em 

desfavor de JV PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS – ME E IRENE BATISTA 

NUNES (FIADORA).

No caso, vislumbro que as partes se compuseram amigavelmente nos 

autos.

Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas remanescente em face da previsão do §3º, 

do art. 90 do CPC/2015.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 861080 Nr: 2572-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO PINTO, NANCI GONÇALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UDINEIA FERREIRA CAPPARELLI, UDIMAR 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURY BORGES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 10.129

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGHATA FERREIRA - 

OAB:18.232, CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - OAB:13309

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1015795 Nr: 30033-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA PORTO TASSINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A, 

GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, GRAMARCA VARZEA GRANDE, NICOLA 

VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - 

OAB:15306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTIDIS TZORTZIS JUNIOR - 

OAB:63256/RS, EDUARDO DOS SANTOS GOMES - OAB:42763, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, Oswaldo Pereira Cardoso Filho - 

OAB:, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15.600/MT

 Manifeste-se o Sr. Perito acerca dos apontamentos feitos na petição de 

fls. 393/394, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Outrossim, nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as requeridas para 

manifestação acerca da petição de fls. 393/394, no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021175 Nr: 32520-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA PEREIRA CAMACHO, ELE MARIA KUHN, 

DOUGLAS ALBERTO DE ARRUDA GOMES, SANDRA GEORGETTO, 

HUDSON MARCELO DA COSTA, PAULO ROBERTO BEZERRA MELLO, 

JORGE TADEU BRAZ MEDEIROS, ARLY EDSON DOMINGUES BRIANEZE, 

SEBASTIÃO FERNANDEZ, ADEMAR GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM 

CUIABÁ LTDA, ARILSON COSTA DE ARRUDA, FARES HAMED ABOUZEID 

FARES, DIRETORIA DA SOCIEDADE IMPORTADORA E EXPORTADORA 

JARDIM CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Elisabete Schwerz 

Cahali - OAB:122123, LUIZA BORGES SILVA THÉ FREIRE - 

OAB:11.248/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Braga - OAB:14630, 

JORGE LUIZ BRAGA - OAB:3168-B/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 15 de ouubro de 2018 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

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.: 1043414 Nr: 43217-65.2015.811.0041

 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: ELIZABETH REGINA PACOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO PACOLA, AGDA 

CRISTIANE PACOLA, ESPÓLIO DE LINDALVA DAS GRAÇAS MONTEIRO 

PACOLLA, GUILHERME PACOLA NETO, MARIA LAISE PACOLA, LUCIANO 

MONTEIRO REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO NOVAES ANDRADE - 

OAB:OAB/SP 187.479, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, Jorge Andre Ritzmann de Oliveira - OAB:11985, 

PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT, MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS - 

OAB:14560/MT
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 Defiro o pedido de fls. 1310 e concedo vista dos autos pelo prazo de 05 

(cinco) dias.

Anote-se o nome dos novos patronos.

Ao final, renove-se a conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933750 Nr: 51345-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MARTINELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING 

POPULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE DE FÁTIMA FURINI - 

OAB:24.249-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 231/232, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 229887 Nr: 36853-29.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

NPJ AFIRMATIVO - OAB:5.340

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de fls. 231/232, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905786 Nr: 34095-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MATILDE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMÉRICA DESIGN COMÉRCIO DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA, ROSENILDA MATHIAS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE NASCIMENTO - 

OAB:11.740

 As partes entabularam acordo conforme petição de fls. 112/114, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o integral 

cumprimento.

Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ante o requerimento das partes, mantenham-se os autos suspensos até 

que seja comunicado o adimplemento total do acordo, nos termos do art. 

313, II, do Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários conforme o acordado entre as partes.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1295706 Nr: 6942-15.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BRIANTE, LAELSON JURANDIR 

BRIANTE, ENIR COELHO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providencias a petição inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815329 Nr: 21780-36.2013.811.0041

 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: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA COELHO PEDROSA - 

OAB:30195, EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - 

OAB:7809/PE, INAIAN FERNANDES LEOTTI - OAB:14414/MT, RENAN 

JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 622/626, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 248097 Nr: 15636-90.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA DE RAÇÕES E 

SUPLEMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA QUIMICA PORANGABA S/A, 

ANDREA ABREU AMARAL, AVELINO SANSEVERO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:OAB/MT 16.449*, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES - 

OAB:141.161, LÍLIAN ELIAS MARTINS DE SOUZA - OAB:124.500/SP, 

VIRGILIO MARTINS DE SOUZA FILHO - OAB:140025

 Ante o exposto, ACOLHO em parte o presente incidente para 

DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da empresa executada e 

DETERMINAR, por ora, a inclusão do sócio AVELINO SANSEVERO 

AMARAL, CPF n° 787.433.208-30, no polo passivo. Quanto ao incidente de 

fls. 231/236, CITE-SE a sócia ROSÂNGELA APARECIDA DE MOURA 

ABREU AMARAL, no endereço indicado na petição acima mencionada, 

para manifestar e requerer as provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) 

dias, na forma do art. 135 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 906700 Nr: 34706-15.2014.811.0041

 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: ANTONIA DO COUTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SILVIA CORREA DORILEO, JOSÉ 

MARIO DE CASTRO, DANIELLE RAFAELA SIQUEIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICK RAFAEL DA SILVA 

LEITE - OAB:24.538/O

 Dê-se vistas à Defensoria Pública para que proceda à juntada da certidão 

de óbito da parte autora, uma vez que o documento de fls. 191 está 

incompleto.

Após, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1022576 Nr: 33192-90.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAURISKEDYNI DOS SANTOS MENDES

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que compareça a Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para proceder ao desentranhamento dos títulos 

que instruíram a inicial, substituindo por cópia. Caso a parte não 

compareça será arquivado o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1061683 Nr: 51724-15.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO REBOREDO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEN DOS SANTOS, MAFRE SEGUROS 

GERAIS S/A, BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADI PEDROSA DE ALMEIDA - 

OAB:7951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ADAELSIO DA 

CRUZ - OAB:8028/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT

 Ante o exposto: a)DECLARO o feito saneado, rejeitando-se as 

preliminares suscitadas, bem como a impugnação à Justiça Gratuita 

concedida ao requerente;b)DEFIRO a produção das provas documental, 

testemunhal e depoimento pessoal das partes, sob pena de 

confissão;c)DEFIRO a produção da prova pericial médica e para sua 

realização nomeio, independentemente de compromisso, o perito Dr. IVO 

ANTONIO VIEIRA, CRM 1043, (...) . A seguir, intimem-se as partes para, em 

15 (quinze) dias, querendo, arguirem o impedimento ou a suspeição do 

perito, nomearem assistentes técnicos e apresentarem quesitos. Intime-se 

o perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. A seguir, manifestem-se as partes sobre a proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Proceda a secretaria com a 

intimação das partes somente depois que o perito juntar sua proposta de 

honorários. Caso o perito não faça a juntada no prazo estipulado, faça-me 

os autos conclusos antes da referida intimação. Havendo proposta de 

honorários, venham-me conclusos após o prazo concedido às 

partes;d)Os Honorários periciais serão pagos exclusivamente pela parte 

requerida Brasil Veículos Companhia de Seguros, uma vez que pugnou 

pela produção da prova pericial, consoante petição de fls. 1576 e certidão 

de fls. 1577;e)Oficie-se à Seguradora Líder para que informe a existência 

ou não do pagamento de seguro DPVAT em favor do autor e qual o seu 

montante e data de pagamento. Registro que em face do princípio da 

cooperação processual tal informação também pode ser prestada pelo 

requerente;f)Indefiro o pedido de expedição de ofício à Delegacia de 

Polícia, visto que pelo extrato de consulta ao Portal Transparência do mês 

de junho de 2018, o autor está desempenhando normalmente suas 

atividades e inclusive recebendo adicional noturno (documento em anexo); 

h)Designo audiência de instrução para o dia 13 de dezembro de 2018 às 

14h.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012623 Nr: 28629-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY JOSE SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JACOBINA DA CRUZ LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631/MT

 Em atenção ao teor do ofício de fls. 163 designo audiência de continuação 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 16h30 para inquirição da 

testemunha Nelson José da Silva Junior, o qual deverá ser requisitado, 

uma vez que é policial militar.

Ficam dispensadas as parte de comparecimento para a audiência acima 

designada.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754089 Nr: 6052-86.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIRES MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, 

SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, intime-se a 

parte requerida para que oferte memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 726873 Nr: 22708-55.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO JOÃO DA SILVEIRA, GILCE MARIA DE ASSIS E 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL MÁRCIO VIANA MARTINS, MARCO 

AURÉLIO DA SILVA, MARISA MOCKER MARQUES, MOISES KIM, MERLY 

HEIDELIND KIM SGUAREZI, MICHELY ELIANE KIM DE OLIVEIRA, ELDO LEITE 

GATTASS ORRO, 6º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE IMÓVEIS DA 

3ª CIRCUNSCRIÇÃO, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR, PAULO AFONSO 

MIRANDA VILELA, ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA, MARIA 

CRISTINA LAURA MARTINS KIM, MARCOS ANTÔNIO SGUAREZI, MARCOS 

KIM

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

OAB:7.504/MT, ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - 

OAB:20.149-O, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, 

KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LISIANE VALERIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT, MARIA ABADIA AGUIAR - OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT, ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT, HAONA 

LAYSLA DA SILVA BOSKA - OAB:OAB/MT 18.342, JULIO TARDIN - 

OAB:4479, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1026309 Nr: 34932-83.2015.811.0041

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que compareça a Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para proceder ao desentranhamento dos títulos 

que instruíram a inicial, substituindo por cópia. Caso a parte não 

compareça será arquivado o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754084 Nr: 6047-64.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MODESTO BRAZ, JOEL MODESTO 

BRAZ, SILAS MONTEIRO BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23433/O, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT, MARLON PAULO 

ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, intime-se a 

parte requerida para que oferte memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018754 Nr: 31278-88.2015.811.0041

 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: ALEXANDRINA LOPES DA SILVA

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

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação 

acerca do teor do oficio de fls. 106, no prazo comum de 15 (quinze)dias.

Outrossim, manifeste-se a parte autora acerca do teor da petição de fls. 

103/104, devendo ainda trazer aos autos procuração outorgada pelos 

herdeiros de Alexandrina Lopes da Silva, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 947573 Nr: 58877-36.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS COSTA BARBOSA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que compareça a Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para proceder ao desentranhamento dos títulos 

que instruíram a inicial, substituindo por cópia. Caso a parte não 

compareça será arquivado o feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1173597 Nr: 41553-62.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON ROMARIO LIMA DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que compareça a Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para proceder ao desentranhamento dos títulos 

que instruíram a inicial, substituindo por cópia. Caso a parte não 

compareça será arquivado o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754085 Nr: 6048-49.2012.811.0041

 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: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARKLE FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, 

SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, intime-se a 

parte requerida para que oferte memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754087 Nr: 6050-19.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUE ELLEN FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6.777/MT, MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - OAB:21403/O, 

SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, intime-se a 

parte requerida para que oferte memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 710257 Nr: 3195-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SIDNEY BENEDITO NUNES, EVANILDO 

AUGUSTO NUNES, CLEUTA FORTE DALTRO NASCIMENTO, OSMÁRIO 

FORTE DALTRO, OSCEMÁRIO FORTE DALTRO, OSVALDINO FORTE 

DALTRO, ODOVALDI FORTE DALTRO, CLEIDE MARIA DALTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Beralberto da Silva, Lelis Santim Borges

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 754088 Nr: 6051-04.2012.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:23433/O, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 A fim de se evitar futura arguição de nulidade processual, intime-se a 

parte requerida para que oferte memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807112 Nr: 13586-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISBAC DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E 

COMPONENTES LTDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V F SALLES E SALLES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:46.561/PR

 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), e via Diário Eletrônico, para cumprir o solicitado no ofício de 

fls. 142/143, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1038333 Nr: 40733-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI AUGUSTO NASCIMENTO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para que compareça a Secretaria, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para proceder ao desentranhamento dos títulos 

que instruíram a inicial, substituindo por cópia. Caso a parte não 

compareça será arquivado o feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 884538 Nr: 19545-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARCISA DUARTE DA SILVA, ODETE JOSÉ DA SILVA, 

SILVESTRE XAVIER DE OLIVEIRA, GREI ANDRADE DE OLIVEIRA, REGINA 

LUCIA CONSTANTINO LEQUE DE OLIVEIRA, ADEVANIL JOSÉ MAMORÉ DE 

SANTANA, DAISE FERREIRA BUQUIGARE XAVIER, JACINTO SOARES DE 

AMORIM, JURACY RODRIGUES DE CARVALHO, NADIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MOREIRA, UBIRATAN DA MATTA XAVIER, EDSON MARQUES DE 

CARVALHO, JUREMA LUCIA XAVIER DE MOURA, MARIA DE LOURDES 

CURVO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, ITAU SEGUROS S/A, FEDERAL DE SEGUROS S/A EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO PAPALEO BERWANGER 

- OAB:66.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, JOSEMAR LAURIANO PEREIRA - OAB:132.101 OAB/RJ, 

JULIANA DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21.098 OAB/PE, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Ante o exposto, conheço e provejo os embargos apresentados pela parte 

requerida, passando a parte final que dispõem sobre a proposta pericial e 

a parte dispositiva da sentença a vigorar com a seguinte redação: “ (...) 

Desta maneira, levando em consideração que a perícia será realizada em 

10 imóveis, entendo adequada a diminuição dos honorários periciais para 

R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Ante o exposto: a) REJEITO os 

embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão atacada; b) 

REDUZO os honorários periciais para R$16.000,00 (dezesseis mil reais). 

Intimem-se as partes para que providenciem o depósito em Juízo e em 

igual prazo proceda a indicação de assistente técnico e apresentação dos 

seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), sob pena de preclusão, para o que 

também deverá ser intimado o exequente. Os autores que forem 

beneficiários da justiça gratuita estão dispensados do recolhimento. Tais 

valores deverão ser custeados pelas requeridas, se sucumbentes, ou 

pelo Estado, ao final do processo. (...)” No mais, permanece inalterada a 

sentença vergastada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1100335 Nr: 10693-78.2016.811.0041

 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: JANAINA FERNANDES DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA, 

RICARDO SAAD, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, KELLEN REGYNA PEREIRA DE ARRUDA - 

OAB:23823/O, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748, 

NORMA SUELLI DE CAIRES GALINDO - OAB:6524B, SANDRA REGINA 

FRANCO LIMA - OAB:161660/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 23/11/2018, às 08:30 horas para os trabalhos periciais, ficando 

intimadas as partes e assistentes técnicos, através dos seus patrono da 

referida designação, conforme petição de fls. 842.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877144 Nr: 14900-91.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ROCKENBACH - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOSEG TECNOLOGIA EM SERVIÇOS 

LTDA., ROBSON SEIXAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DOS PASSOS 

CANONGIA - OAB:16196, DIOGO DA SILVA ALVES - OAB:11162 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo 

Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.Em razão da 

sucumbência condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 6º, do 

CPC.Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC).Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as devidas baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037691 Nr: 40421-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 45 de 607



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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO GOMES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:8890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR, THAYSA LALLI RIBEIRETE - OAB:PR. /61.459

 Intimem-se as partes para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir em audiência, justificando sua necessidade, no prazo de 05 

(cinco)dias.

Outrossim, em atenção à petição de fls. 278/279 intime-se a parte autora 

para que junte aos autos o protocolo de representação junto à OAB-MT ou 

informe se quedou-se inerte.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1026808 Nr: 35251-51.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AFONSO FERREIRA WANDERLEY 

WASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, justifique 

sua ausência pela segunda vez na realização da perícia, devendo 

comprovar documentalmente o alegado, sob pena de preclusão da prova 

pericial.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020073 Nr: 31954-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO RODRIGUES 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

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 426584-P/2018 no 

valor de R$ 6.869,22.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 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

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 426599-8/2018 no 

valor de R$ 16.848,32.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032763 Nr: 37969-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

 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: FERNANDO MASSAHIRO ROSA 

SATO - OAB:245819, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 Conforme se verifica houve a satisfação do débito.

Alvará de liberação expedido pelo SISCON sob o n. 426620-P/2018 no 

valor de R$ 340.030,00 e Alvará nº 426615-3/2018 no valor R$ 

148.860,35.

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.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Transitada em julgado, arquive-se, com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 793299 Nr: 47390-40.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA APARECIDA LOTUFO BUSSIKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, JOÃO CARLOS DE LIMA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 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. 434/456, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 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 - 

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

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango
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 Cod. Proc.: 419676 Nr: 5874-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS OHWEILER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISMA TAIANA PAPADIUK, TANIA 

TROMBETA, MARIO PAPADIUK, CARMEM APARECIDA PAPADIUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926328 Nr: 47291-02.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO PACHER

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso adesivo de apelação de fls. 323/335, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037763 Nr: 40464-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO PEREIRA ORMOND, ANALUCIA 

AZARIAS DE AQUINO ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD CENTRO OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 039 S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA VAN DER BROOCKE 

DE CASTRO - OAB:36.208/DF, DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918, JOAO AUGUSTO BASILIO - OAB:28.970 OAB/DF

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerido/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 352/361, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1023848 Nr: 33821-64.2015.811.0041

 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: JOARI ARRUDA DA SILVA, JOACIL ARRUDA SILVA 

KURUMIYA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por JOARI ARRUDA DA SILVA e JOACIL ARRUDA DA SILVA 

KURUMIYA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A e BANCO SICREDI, 

condenando, solidariamente, os Requeridos ao pagamento de R$6.000,00 

(seis mil reais) a título de danos morais, devidamente atualizados com 

juros e correção monetária, sendo cada autor credor da quantia 

equivalente à metade do valor total. Em razão da sucumbência recíproca, 

condeno os Autores, ao pagamento pró-rata das custas processuais e 

honorários advocatícios, sendo que esta última verba fixo no valor de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do 

art. 85, §1 e 2º, do CPC/2015. Ressalto que cada uma das partes deverá 

arcar com os honorários da parte contrária.Contudo, face ao deferimento 

de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.No mais, com o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000780-84.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS HENRIQUE MARQUES BEZERRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Carlos Henrique Marques Bezerra, 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 13/08/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12389461. 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, 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 12389461. 

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 13/08/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12389461, 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 
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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 

11381501 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 11381501. 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 13/08/2017. 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 11381501), bem como laudo pericial (ID 12389461). 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 13/08/2017, 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 12389461, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do quinto dedo da mão direita com repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento) de 10% (dez por cento), calculada em 

7.50% (sete ponto cinquenta por cento). E ainda, invalidez permanente 

parcial incompleta do joelho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Encontra-se uma invalidez 

permanente totalizada em 20% (vinte por cento). Considerando o laudo 

pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do quinto dedo da mão direita com 

repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 1.012,50 (um mil doze reais e cinquenta centavos) e 

invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo com 

repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se o 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), totalizando o montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

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$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos 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 13/08/2017 (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, 13 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033662-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUDUGERO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO)

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT0020518A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1033662-36.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA LUDUGERO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Maria Ludugero da Silva, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerias, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença 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 13/11/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de id. 11891774. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, da inépcia 

da inicial, da ausência de documentos essenciais à regulação do sinistro e 

da falta de interesse de agir em razão do pagamento em sede 

administrativa. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, em 

razão do pagamento em sede administrativa. Caso sobrevenha 

condenação, pugna 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 11891774. Manifestaram-se as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 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 
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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 

inépcia da inicial Quanto a preliminar que trata sobre a inépcia da inicial, 

tem-se que esta se confunde com o mérito e junto a ele será julgada. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência de documentos 

Alega a ré que o requerimento em esfera administrativa está incompleto, 

pois não foram alocados a ele documentos mínimos para regularização do 

sinistro, verifico que não merece prosperar haja vista que a autora 

comprovou o envio dos documentos necessários à regulação do pedido, 

consoante documento de ID 10545124. Desta forma, afasto a preliminar 

supra. III – Da falta de interesse de agir Assim como a preliminar da inépcia 

da inicial, confunde-se com o mérito. Por isso rejeito a preliminar 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 13/11/2016. 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. 10545085), bem como laudo pericial (id. 11891774). 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 13/11/2016, 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 emitido junto ao id. 

11891774 , foi conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo direito com 

repercussão avaliada em 70% (setenta por cento) de 25% (vinte e cinco 

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 

completa da mobilidade de um 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$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco 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 a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, conforme verificado nos 

documentos de id. 11672326, a Seguradora efetuou o pagamento correto 

do valor a título de indenização, não restando valores remanescentes para 

serem recebidos. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

indenizatória, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do 

CPC/2015. Transitada em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de 

agosto de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038475-09.2017.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038475-09.2017.8.11.0041. AUTOR: 

NATALIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Natalia Aparecida Alves 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 24/08/2016, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 12391179. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, pendencia 

documental perante o requerimento administrativo, ausência de pedido 

administrativo, comprovante de residência em nome de terceiro e ausência 

de documentos essenciais à regularização do sinistro. 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 12391179. 

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 24/08/2016. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12391179, 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 – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11235647 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 11235647. 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 11235623, 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. V – Ausência de documentos essenciais à 

regularização Conforme se verifica na Lei. N° 6.194/74 art. 5º ‘’O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado’’, o que foi demonstrado com o Boletim de 

Ocorrência. Por tais motivos, 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 24/08/2016. 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 11235634), bem como laudo pericial (ID 

12391179). 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 24/08/2016, 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 12391179, 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). E ainda, 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo 

com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 70% 

(setenta por cento), calculada em 52.50% (cinquenta e dois ponto 

cinquenta por cento). Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 

57.50% (cinquenta e sete ponto cinquenta por cento). Considerando o 

laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé direito com repercussão avaliada em 

10% (dez por cento) encontrando-se o valor de R$ 675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco) e invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo com repercussão avaliada em 75% (setenta e cinco 

por cento) encontrando-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 7.762,50 (sete 

mil setecentos e oitenta 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$ 7.762,50 (sete mil setecentos e oitenta 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 24/08/2016 

(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, 13 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: 1004467-06.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ADAILTON MARTINS CARDOSO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Adailton Martins Cardoso, em face de 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 15/07/2016, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. A parte 

requerida apresentou contestação de id. 9060295, arguindo a preliminar 

de falta de interesse de agir. No mérito, aduziu a inexistência de prova do 

dano decorrente de acidente de trânsito, configurando assim a ausência 

de nexo causal, ausência de provas quanto à invalidez, bem como que o 

limite da indenização deve ser proporcional à extensão do dano a ser 

extraído por meio de prova pericial. Por fim, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais. Designada audiência com vistas à conciliação, esta 

estou infrutífera, conforme termo de id. 9200522. Designada a perícia 

médica, o laudo pericial foi apresentado (id. 12059495) 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 15/07/2016. 

Passo a análise da preliminar suscitada. 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. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Tendo em vista que o fato ocorreu em 2013, aplicam-se as 

regras de transição previstas no julgamento do RE 631.240, assim 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) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Do Mérito: Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

não se enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, não 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Note-se que o 

Perito nomeado nos autos concluiu pela de invalidez decorrente do evento 

danoso descrito no laudo de id. 12059495, entretanto, verificou que ela 

não é permanente, tendo em vista ser passível de tratamento cirúrgico. 

Oportuno esclarecer que para o pagamento da indenização decorrente do 

Seguro DPVAT é necessária a comprovação da invalidez permanente e 

não apenas de cicatrizes ou marcas decorridas da lesão. Destarte, não 

restou demonstrada a invalidez permanente decorrente do acidente de 

trânsito descrito na exordial, razão pela qual deve ser julgado 

improcedente o pedido formulado na inicial. Nesse sentido, colho o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO 

– LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - GRAU DE INCAPACIDADE APURADO 

POR PERÍCIA - INDENIZAÇÃO FIXADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU 

DA INVALIDEZ – SÚMULA 474 DO STJ - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMANENTE - VALOR PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – 

NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA TABELA 

ELABORADA PELO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS – 

CNSP E PERCENTUAL APURADO NA PERÍCIA MÉDICA – CONSTATADA A 

INVALIDEZ TEMPORÁRIA COM RELAÇÃO A UM DOS MEMBROS 

PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR TRATAMENTO CIRÚRGICO – INDEVIDA A 

INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO 

DESPROVIDO. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente 

à extensão da lesão sofrida pela vítima, utilizando-se, para tanto, a tabela 

da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, a fim de efetivar o 

enquadramento da debilidade e, em seguida, sua quantificação. Segundo o 

enunciado nº 474 da Súmula desta Corte, a indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez. Conclusivo o laudo pericial quanto à 

inexistência de invalidez permanente em um dos membros, impossível a 

condenação à cobertura securitária pelo DPVAT. Não há falar-se em 

indenização do seguro obrigatório DPVAT se não restou comprovada a 

invalidez permanente. Razoável e proporcional o valor arbitrado em 

relação aos serviços desenvolvidos pelo advogado do autor, mormente 

quando enquadrado dentro do patamar mencionado, qual seja, 20% (vinte 

por cento). (Ap 111439/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado 

no DJE 25/11/2016). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – 

INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO 

VERIFICADA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REALIZADO POR 

PERITO JUDICIAL – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em realização de nova perícia médica 

judicial diante da ausência de impugnação específica naquela 

oportunidade, operando-se a preclusão, não sendo possível impugná-la 

agora após a prolação da sentença. Neste sentido, opera-se a preclusão 

se a parte permanecer inerte no prazo para impugnar a perícia, não 

cabendo refutá-la em recurso. Ademais, o artigo 3º da Lei 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº 8.441/92, não prevê a possibilidade de 

recebimento do seguro obrigatório DPVAT em caso de invalidez 

temporária. Assim, não há falar-se em indenização do seguro obrigatório 

DPVAT se não restou comprovada a invalidez permanente.- (Ap 

59392/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016) Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de 

Processo Civil. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em 

favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais 

valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do CPC/2015. Transitada em 

julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037177-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR (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: 1037177-79.2017.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDEILTON GOMES VANDERLEY JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório ajuizada por Claudeilton Gomes Vanderley Junior, em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 
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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 11891525. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de 

interesse de agir. 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 11891525. 

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 

11891525, 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 

11068737. 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 11068737), bem como laudo pericial (ID 11891525). 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 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 11891525, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta de um dos dedos da mão direita com repercussão 

avaliada em 75% (setenta e cinco por cento) de 10% (dez por cento), 

calculada em 7.5% (sete ponto cinco por cento). E ainda, invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial com repercussão 

avaliada em 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), calculada em 

10% (dez por cento). Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 

17.5% (dezessete ponto cinco por cento). Considerando o laudo pericial 

acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta um dos dedos da mão direita com repercussão avaliada 

em 75% (setenta e cinco por cento) encontrando-se o valor de R$ 

1.012,50 (um mil e doze reais e cinquenta centavos) e invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura craniofacial com repercussão 

avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se o valor de R$1.350,00 

(um mil, trezentos e cinquenta reais), totalizando o montante 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 27/10/2017 (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, 14 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029970-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENNIS WILLIAN PINTO (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: 1029970-29.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DENNIS WILLIAN PINTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada 

por Dennis Willian Pinto, 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 09/08/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 11479845. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva e ausência de pedido. 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 11479845. 

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 
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sofreu um acidente de trânsito na data de 09/08/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

11479845, 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 

10069668. 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). 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 09/08/2017. 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 10069668), bem como laudo pericial (ID 11479845). 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 09/08/2017, 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 11479845, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho 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 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). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil quatrocentos e cinquenta reais), resulta a quantia de R$ 

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 09/08/2017 (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 condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 14 de agosto de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001790-03.2017.8.11.0041 DESPACHO Em atenção 

aos princípios do contraditório, ampla defesa e não-surpresa, intime-se a 

parte ré para manifestar sobre as petições e documentos apresentados 

pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto 

de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019856-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. J. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. F. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1019856-31.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O 
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processo foi extinto por meio da sentença de ID 8757064. Assim, 

arquive-se como determinado. Cuiabá, 10 de agosto de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007920-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007920-09.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

a ré para que se manifeste quanto à possibilidade de utilização da perícia 

realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, concluso. 

Cuiabá, 13 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015919-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ALMEIDA DOS PASSOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015919-47.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intimem-se 

as partes para que se manifestem quanto à possibilidade de utilização da 

perícia realizada perante a Central de Conciliação da Capital no julgamento 

antecipado do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Em seguida, concluso 

para deliberações. Cuiabá, 13 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020951-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MONICA BARBOSA DE SOUZA (AUTOR)

MATEUS BEZERRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME FRANCISCO DOS SANTOS (RÉU)

SANDRA DAS NEVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação 

vigente e do art. 482, IV, CNGC, passo a impulsionar o presente feito para 

proceder a intimação da parte autora para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória de ID 14622730, e comprovar a sua distribuição e preparo 

no Juízo deprecado no prazo de 10 (dez) dias. Cuiabá, 14 de agosto de 

2018 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1018408-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FAVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT0010121A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON MAICON DE CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GARCIA NOGUEIRA OAB - MT18790/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018408-57.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

autora para se manifestar sobre a certidão negativa de ID 10342616. 

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020245-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - 

LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT0011785A (ADVOGADO)

RONIMARCIO NAVES OAB - MT0006228A (ADVOGADO)

Israel Asser Eugenio OAB - MT0016562A-O (ADVOGADO)

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO OJEDA DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020245-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O réu 

Laercio Ojeda foi devidamente citado, nos termos do art.248,§4° do CPC , 

não tendo contestado a presente ação. Assim, declaro a revelia do réu 

Laercio Ojeda. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução 

do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao 

Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva, intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze) dias, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1032643-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NOBRE DE AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA CESAR SCHERNER OAB - MT18093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIDA LUCIA DE AMORIM (EXECUTADO)

BENEDITO LIBERATO DE AMORIM (EXECUTADO)

AIDE BENEDITA DE AMORIM (EXECUTADO)

JOACIR HERMES DE AMORIM (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS DE AMORIM (EXECUTADO)
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ELIZABETH ROSE DE AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032643-92.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Para 

analise do pedido de bloqueio via RENAJUD, traga a exequente o CPF dos 

executados. Anote-se como requerido sob o ID 13244308. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025664-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACY FRANCISCO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025664-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como a 

tramitação prioritária por ser idoso. O contracheque acostado ao ID 

14687421 demonstra que o autor, em julho/2018, recebeu bruto R$ 

26.664,59 e, líquido, a importância de R$ 12.091,26. Tal documento 

demonstra que o autor não faz juz ao benefício da justiça gratuita. No 

entanto, diante do principio da não surpresa, intime-se o autor para 

comprovar documentalmente que é beneficiário da justiça gratuita, em 15 

dias. Desde já faculto ao autor o recolhimento das custas processuais em 

quatro parcelas. Igualmente, deverá o autor emendar a inicial para informar 

o e-mail de ambas as partes, bem como o interesse na realização da 

audiência de conciliação, em 15 dias. Defiro a tramitação prioritária em 

razão da idade do autor. Anote-se. Decorrido o prazo, certifique e 

concluso. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006035-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINO SIQUEIRA FERREIRA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/O (ADVOGADO)

LUISA EIDT OAB - 356.139.049-87 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006035-23.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O autor 

juntou documentos em sua impugnação à contestação. Assim, intime-se a 

ré para se manifestar sobre os documentos juntados sob ID. 14609505. E, 

visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023809-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ALBINO MAFFESSONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023809-37.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Visando 

ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes a: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005681-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANA MORETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526/O (ADVOGADO)

Thiago Ribeiro OAB - MT0013293A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005681-95.2018.8.11.0041 Vistos e etc. A 

audiência de tentativa de conciliação não se realizou pelas razões 

expostas no ID 13916776. Intimem-se as partes para que informem, em 

cinco dias, se possuem interesse na designação de nova data para a 

realização de audiência de tentativa de conciliação. Intime-se o autor para 

impugnar a contestação. Após, colha-se parecer do Ministério Público. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005682-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADEMAR DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173/O (ADVOGADO)

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1005682-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O pedido 

liminar já foi analisado e indeferido (ID 13048223), entretanto, o autor 

constituiu novos advogados que pugnaram pela reconsideração da 

referida decisão. Assim, considerando que o réu já foi citado, intime-o 

para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de 

reconsideração de ID 14630742. Intimem-se as partes para que em 05 

(cinco) dias, informem se ainda possuem interesse na designação de 

audiência de conciliação. Decorrido o prazo, certifique-se e concluso. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008660-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNER MARTINS SILVA OAB - GO38019 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RAMOS DE FIGUEIREDO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008660-64.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cadastre a 

patrona do réu no sistema, conforme procuração de ID 9623257. Após, 

intime-se o réu para que se manifeste sobre o pedido de desistência 

informado sob o ID 10257088. Em seguida, concluso para deliberação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005838-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CAMPOS DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005838-68.2018.8.11.0041 Vistos e etc. O pedido 

liminar já foi analisado sob o ID 12136442. A audiência de conciliação não 

foi realizada, conforme certificado sob ID 13916683. Assim, considerando 

que a autora manifestou o seu desinteresse na realização do ato (ID 

13864392), intime-se a parte ré para que, em 05 (cinco) dias, se manifeste 

quanto ao seu interesse na redesignação da audiência de conciliação. 

Caso a ré não se manifeste e/ou manifeste o seu desinteresse, começará 

a fluir o prazo para contestar a presente ação. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1027934-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERENTE)

CONDOMINIO VILLA FIRENZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027934-14.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004601-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA LUCIA SILVA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUCAS SCARDINNI BARROS OAB - MT19675/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUSA DE ARAUJO (RÉU)

SEBASTIAO LUIS DE FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1004601-33.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se o 

réu no endereço informado na petição de ID. 13092667. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1127373 Nr: 21910-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO PAULO SARDINHA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA DELPHINO AZEVEDO, PATRICIA 

TÂNIA RIBEIRO DE AZEVEDO, JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO NETO, 

VERONICA REGINA RIBEIRO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERSION ALDEMANI MARTINS 

DE FREITAS - OAB:OAB/MT 17.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência, no prazo de 05 (cinco) dias.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096304 Nr: 8975-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO PANTANAL, 

RAUL JACOB BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITÓRIA SPE 

LTDA EPP, MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946/MT

 Processo n° 8975-46.2016.811.0041

Código: 1096304

Vistos e etc.

Intime-se o perito para que manifeste sobre a impugnação apresentada 

pelos réus.

Em seguida, intimem-se as partes para que, em 10 (dez) dias, se 

manifestem sobre os esclarecimentos apresentados pelo perito, bem como 
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para que informem se pretendem a produção de alguma outra prova.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 914413 Nr: 39788-27.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA ALIMENTOS LTDA, PEDRO GONÇALVES VIANA 

NETO, SUZANA BUREI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:4971/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito os pedidos dos embargos à execução opostos 

por VIANA ALIMENTOS LTDA., PEDRO GONÇALVES VIANA NETO E 

SUZANA BUREI em face de ALUÍSIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA Em 

consequência, determino prosseguimento do feito executivo.Custas pelos 

embargantes, assim como os honorários advocatícios que fixo em 20 % 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, § 2º do CPC.Transitado em 

julgado, certifique-se nos autos da ação de execução, código n. 893054 e 

arquive-se com as cautelas legais.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 

2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1181453 Nr: 44228-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO URBANO GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAHAM KHALLIL WIHBY, LAURA RICCI 

WIHBY, JOSÉ PEDRO DE SOUZA BUDIB, HELIANE MARA ROSA 

SALOMÃO BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 44228-95.2016.811.0041 - Código: 1181453

Sentença

Trata-se de ação cautelar incidental de busca e apreensão de bens 

semoventes proposta por João Urbano Galvão em desfavor de Abraham 

Khallil Wihby, Laura Ricci Wihby, José Pedro de Souza Budib e Heliane 

Mara Rosa Salomão Budib, ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida a p. 61, sem concessão da busca e apreensão, 

diante do deferimento da remoção dos semoventes nos auto de código 

1078271, em apenso.

Apenas os réus José e Heliane foram citados.

O autor informou a perda do objeto, pois os semoventes foram por ele 

removidos, e requereu a extinção sem resolução de mérito (p.72).

A audiência de conciliação restou infrutífera diante da ausência das 

partes. (p. 73)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O autor conseguiu nos autos em apenso retomar a posse dos semoventes 

que lhe pertencia (p. 61), tendo ocorrido a perda do objeto à busca e 

apreensão.

Posto isto, extingo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, IV, do CPC e determino o seu arquivamento, com as baixas e 

cautelas legais.

Custas indevidas, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita (p.61).

 Após o decurso do prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e 

arquive-se com as cautelas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 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.: 852879 Nr: 55650-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte autora 

manifestar sobre a correspondência devolvida no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078271 Nr: 397-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABRAHAM KHALIL WIHBY, LAURA RICCI WIHBY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEDRO DE SOUZA BUDIB, HELIANE 

MARA ROSA SALOMÃO BUDIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE MELLO E SOUZA 

CAMARDELLA - OAB:240050

 eventual nulidade citatória. Assim, rejeito a preliminar de nulidade de 

citação arguida pelos réus. Não há mais preliminares a serem analisadas e 

as partes estão devidamente representadas, assim declaro o feito 

saneado.Fixo como ponto controvertido os atos e/ou fatos que levaram a 

inadimplência contratual, responsabilidade, bem como o nexo causal entre 

estes e as alegações das partes.Defiro a prova testemunhal e ainda 

determino o comparecimento das partes para que prestem o seu 

depoimento pessoal (art.385 CPC/15). Para tanto, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13/11/2018 às 14:00 horas.Intimem-se as 

partes para que apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e 

cumpram o que determina o art.455 do CPC:“Art. 455. Cabe ao advogado 

da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 

e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 

1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.§ 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.§ 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.”Intimem-se AS PARTES pessoalmente para que 

compareça no dia e hora determinado para que preste o seu depoimento, 

sob pena de confissão (art.385, §1° do CPC/15).Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1094730 Nr: 8303-38.2016.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORNAL A GAZETA (GRUPO GAZETA DE 

COMUNICAÇÃO )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 e, inexistindo outras preliminares a serem analisadas, declaro o feito 

saneado.Fixo como ponto controvertido a responsabilidade das rés pelos 

danos narrados na inicial, e a sua extensão, inclusive ao autor Manoel 

Rodrigues.Defiro a oral prova requerida pelas partes, e determino o 

comparecimento dos autores para que prestem o seu depoimento pessoal 

(art.385 CPC/15). Para tanto, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 12/11/2018 às 15:00 horas.Intimem-se as partes para que 

apresente o rol de testemunha em 15 (quinze) dias e cumpram o que 
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determina o art.455 do CPC:“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.§ 1o A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento.§ 2o A parte pode 

comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da 

intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.§ 3o A inércia na 

realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da 

inquirição da testemunha.”Intimem-se OS AUTORES pessoalmente para 

que compareçam no dia e hora determinado para que preste o seu 

depoimento, sob pena de confissão (art.385, §1° do CPC/15).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 854813 Nr: 57334-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO EMANUEL FIGUEIREDO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIANA ALIMENTOS LTDA, PEDRO 

GONÇALVES VIANA NETO, SUZANA BUREI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO MÁRCIO DE OLIVEIRA 

RIBEIRO - OAB:4971/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIR MARCELO DI PIERI - 

OAB:5698-A

 Vistos.

Proferi sentença com resolução de mérito nos embargos (cód. 914413), 

junte-se uma cópia neste feito.

Intime-se o exequente para requerer o que de direito, em cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 442558 Nr: 18541-29.2010.811.0041

 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: GERALDA JOVITA DA CONCEIÇÃO, FLÁVIO ROBERTO 

DE AZEVEDO, HUMBERTO LIBERIO DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJALMA JORGE DE OLIVEIRA, DEJALMA 

JORGE DE OLIVEIRA JÚNIOR, DACY MARIA SANTOS, EFIGENIA MARIA 

ROCHA, ANTONIA LÁZARA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20.944, OCTAVIANO CALMON NETTO - OAB:8151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 18541-29.2010.811.0041

Código: 442558

Vistos e etc.

Os herdeiros da autora se habilitaram antes do decurso do prazo para 

recurso.

Assim, DEFIRO o pedido de devolução de prazo de p.176 e torno sem 

efeito a certidão de p.186.

O prazo deverá ser computado a partir da publicação desta decisão.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 51238 Nr: 9707-71.2000.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edezio Aurino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE REGIONAL DO INSS - 

CUIABÁ - Coordenadoria de Perícia Médica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Hary Magalhães - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉCIO PEREIRA JÚNIOR - 

OAB:5854/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 (quinze) dias , sobre o cálculo apresentado 

pelo Contador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 930551 Nr: 49595-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o cópia do contrato social alterado entregue por Ruth 

Semiramys a Oficial de Justiça permaneceu até a presente data na 

contracapa destes autos, data em que a mesma fora juntada.

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca dos documentos juntados às fls. 64/65, dando 

regular prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1015614 Nr: 29995-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES - BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDAURA ROSA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora manifestar sobre a 

correspondência devolvida no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 7974 Nr: 26-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORAGRO INDÚSTRIA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA., MARILENA 

FERREIRA DE SOUZA MATTAR, PRO-SAFRA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES, IMP. E EXP. LTDA., MAZEU SELAU, MARIA DA 

GLÓRIA DAY SELAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - OAB:9203/MT, 

JORGE BOTTEGA - OAB:6012/MT, JULIANA FERRAZ LOGRADO - 

OAB:6.961/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - 

OAB:3536-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte exequente 

às fls. 933/940 são tempestivos. Em assim sendo, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e 

encaminho intimação à parte executada para apresentar suas 

contrarrazões aos Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 241922 Nr: 10429-13.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DE AMORIM NOVAES - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO DO PODER JUDICIARIO DE 

CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Processo n° 10429-13.2006.811.0041
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Código: 241922

 Vistos e etc.

Diante da inércia da executada, defiro a penhora de eventuais cotas 

pertencentes à devedora junto Banco Credijud – Cooperativa de Credito do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, até o limite da execução (R$ 

545.318,22), conforme requerido em a p.201.

Efetivada a penhora, INTIME-SE a executada, conforme previsto no art. 

841 do CPC/15:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC/15, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá,13 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.: 311299 Nr: 18114-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACTOR PARTS PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLI BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 260/2008

Código: 311299

Vistos e etc.

 Em atendimento ao principio da cooperação e a fim de evitar eventuais 

alegações de nulidade de citação, realizei busca de endereço dos réus 

junto à base de dados dos órgãos conveniados ao TJMT.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e do TRE-MT com o endereço do executado não 

citado.

Cite-se o executado por oficial de justiça nos endereços encontrados 

nesta comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas 

distintas.

Intime-se o autor para ciência, bem como para que se manifeste sobre a 

possível ocorrência da prescrição intercorrente.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 13 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.: 1125420 Nr: 21093-54.2016.811.0041

 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): EDMIR OLIVEIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:OAB/MT 11.866

 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 manifestar sobre a 

correspondência devolvida de fl. 39, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1235642 Nr: 16750-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGNB, DANIELA NODARI BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO VARGAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANY OLIVEIRA FITTIPALDI - 

OAB:16299, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770

 Vistos.

Defiro o pedido à p. 50.

Ante a proximidade da data de audiência, redesigno o dia 23/10/2018 às 

13:30 hs para audiência de Conciliação.

Intime-se todos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72785 Nr: 666-42.1993.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR DA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SALVIANO TENÓRIO ROCHA, 

HOSPITAL SANTA ROSA - REPRESENTADO POR RICARDO ZOCOLARO 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE TAQUES LEITE - 

OAB:10986, JOSE BATISTA FILHO - OAB:19793/PR, RENATA ROMANINI 

SILVA - OAB:13092-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DE QUADROS FILHO - 

OAB:1733/MS, JOSEPHINO UJACOW - OAB:411/MS, WALDNO PEREIRA 

DE LUCENA - OAB:OAB/MS 6883

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE MARCOS 

ROQUE DE FARIA, para devolução dos autos nº 666-42.1993.811.0041, 

Protocolo 72785, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1064402 Nr: 52907-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVER COSTA LEITE, JOANICE CORDEIRO VASCO 

LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTORINI EMP IMOB COM E CONST LTDA, 

ANTÔNIO VIEIRA, CLEVER COSTA LEITE, DONATO LUIZ DE AMORIM, 

LUIZA APARECIDA PALARO, DELMIRAM GUIMARÃES DE ARAUJO, 

JOANICE CORDEIRO VASCO LEITE, ELISEU LUIZ DA SILVA, ELIO 

RODRIGUES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9.475/MT, GLEICE HELLEN COSTA LEITE - OAB:OAB/MT 9.475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do art 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 dias, comprovar a publicação do edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 766638 Nr: 19402-44.2012.811.0041

 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 JOSÉ DE PAULA

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

SOMA CHEVROLET, BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIMÉE SOUZA DE MENEZES - 

OAB:5294/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:OAB/MT 9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552/MT

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono o feito com 

a finalidade de intimar as partes para se manifestar sobre o teor da 

petição do perito de fls. 265/266, informando nos autos a exata 

localização do veículo a fim de realizar a vistoria técnica, no prazo de 05 

(cinco) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1136594 Nr: 25867-30.2016.811.0041

 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: JEFERSON DA SILVA 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos 

autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 775270 Nr: 28516-07.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SPONCHIADO

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

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

OAB:16.250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCELO YUJI YASHIRO - OAB:16.250

 Certifico que, compulsando os autos, verifiquei a impossibilidade de 

vinculação dos valores depositados às fls. 136/137, tendo em vista que 

não consta nos autos a conta judicial vinculada aos autos.

Assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, encaminho intimação à parte requerida para apresentar a guia de 

depósito judicial, a ficha de compensação ou a conta judicial, para que 

possam vincular o valor depositado à fl. 137, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030592-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIZA MARIA FIGUEIREDO BICUDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030592-11.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de embargos de declaração opostos pelo Residencial Park Diplomata em 

face da sentença de ID 10740590, que indeferiu a petição inicial por 

ausência de recolhimento das custas. A embargante sustenta que a 

decisão possui um erro material, eis que deixou de observar que o 

recolhimento das custas informada sob o ID 10100718. Requer a reforma 

da decisão para que seja dado normal prosseguimento ao feito. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Analisando detidamente aos 

autos, verifico que assiste razão à embargante. Realmente, a embargante 

realizou o recolhimento das custas judiciais tempestivamente, como se faz 

prova a guia emitida e devidamente recolhida de ID 10100718. Posto isto, 

recebo os presentes embargos e lhes dou provimento, atribuindo efeitos 

modificativos nos termos do art. 494, II do CPC/15 para sanar o erro 

material existente na decisão de e consequentemente passo a analisar a 

petição inicial. Não há pedido liminar a ser analisado. Em obediência ao art. 

334 e §§ do CPC, designo o dia 23/10/2018 às 10:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, 

intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. 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 

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, 14 

de agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025204-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIERTY BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025204-93.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação revisional de consumo de energia elétrica c/c declaratória de 

inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência, 

proposta por Lierty Batista da Silva contra a Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, ambas qualificadas nos autos. Relata o autor 

que é titular da Unidade Consumidora n. 6311591-2 e que em nos meses 

de maio e abril de 2018 foi surpreendido com a emissão de 02 faturas em 

valores contrários ao habitualmente consumido. Alega que seu consumo 

nunca superou a 326/KWh, sendo desarrazoado o valor cobrado pelo réu, 

que de forma unilateral vem emitindo faturas em desconformidade com o 

consumido. Aduz que tentou a solução do imbróglio de forma 

administrativa, contudo até o momento a ré não solucionou o impasse, nem 

tão mesmo respondeu a sua solicitação. A par disso, postula a concessão 

de tutela antecipada, a fim de determinar que à ré se abstenha de 

interromper o seu fornecimento de energia tendo como base as faturas 

aqui discutidas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. A tutela almejada pelo autor 

passou a ser regulada pelo art. 294 do CPC/15, que estabelece: “Art. 294. 

A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” In casu, a 

pretensão almejada, de acordo com a nova sistemática processual, diz 

respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma 

atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão 

faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 

300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 
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provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Diante destas explanações, verifica-se a possibilidade da 

concessão da tutela provisória requerida, uma vez que o autor juntou 

documentos que comprovam o seu consumo médio que nunca superou R$ 

303,15. Ademais, o autor demonstrando a sua boa-fé vem realizando o 

pagamento das faturas que foram emitidas dentro da normalidade, como 

se faz prova os documentos de ID 14654124 e seguintes. A par disso, 

diante a probabilidade do direito do autor em ter revisado as suas faturas 

emitidas em desconformidade com o habitual, e a falta de prontidão da 

parte ré em realizar a vistoria pleiteada administrativamente, possível é o 

deferimento da tutela requerida. O perigo de dano é evidente, haja vista 

que uma possível suspensão do fornecimento de energia pode lhe causar 

diversos transtornos, eis que se trata de um serviço de cunho essencial. 

Posto isto, presentes os requisitos autorizadores e sendo a medida 

reversível a qualquer, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

DETERMIN que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia 

da unidade consumidora do autor n°6/311591-2, tendo como base as 

faturas aqui discutidas (Abril e Maio de 2018); Intime-se para cumprimento 

da liminar. Em obediência ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 

16/10/2018 às 09:00 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032318-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BELTRAMELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032318-20.2017.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por Eduardo 

Beltramelo da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

objetivando a indenização no valor de R$ 13.500,00, ao argumento de que 

sofreu acidente de trânsito, que ocasionou sua invalidez permanente. 

Citada (ID: 11207302 / 11207315), a ré ofertou contestação (ID: 11859787 

/ 11859800) com documentos (ID: 11859814), oportunidade em que arguiu 

a preliminar de carência da ação por falta de interesse de agir e requereu 

a alteração do polo passivo, com sua exclusão e a inclusão da 

Seguradora Líder. No mérito, pede a improcedência dos pedidos do autor, 

visto que houve pagamento na esfera administrativa, e que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo 

com a invalidez determinada na tabela para apuração do quantum. Por fim, 

impugna os documentos da inicial, o requerimento da correção monetária, 

juros moratórios e honorários advocatícios. Tentada conciliação por meio 

da Central de Mediação e Conciliação de Cuiabá, esta restou infrutífera (ID: 

11872256). O autor apresentou impugnação à contestação (ID: 

11925763). Intimados para se manifestarem sobre as provas que 

pretendiam produzir (ID: 12010389), apenas a ré se manifestou 

requerendo a produção de prova pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Nesta fase processual me compete proferir o despacho 

saneador. -Da preliminar de alteração do polo passivo. A ré requer a 

alteração do polo passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima 

para figurar no polo passivo da demanda. As alegações da ré não 

prosperam, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa 

linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. A 

ausência de laudo do IML não se mostra indispensável. O boletim de 

ocorrência é meio de comprovar o fato narrado, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML. Nesse sentido, a jurisprudência: “50182178- 

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) 

- A prolação de decisão monocrática pelo relator é possível, conforme 

prescreve o art. 557, caput, do CPC, estando o recurso em confronto com 

posicionamentos jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - 

O processo administrativo não pode ser exigido como pressuposto 

necessário para o ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há 

em nossa legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 
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de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. As partes estão 

devidamente representadas e, inexistindo outras preliminares, declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido se o autor, em decorrência 

do acidente de transito de 17/07/2016, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, defiro a produção de prova pericial requerido pela parte ré. Nomeio 

como perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, com endereço 

profissional no Hospital Sotrauma, Rua Dom Aquino, nº 355, bairro centro, 

Telefone 3624-9211 e 9963-78478, nesta Capital, o qual deverá 

esclarecer se o autor está inválido permanentemente, de forma total ou 

parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. 

Quanto aos honorários periciais, levando em consideração a 

complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Como a perícia foi requerida pela ré, esta deverá suportar o ônus de sua 

realização. Intime-se a ré para o depósito dos honorários periciais. As 

partes já apresentaram seus quesitos (ID: 10337923 – p. 9 e ID: 12119405 

– p. 2). Assim, intimem-se as partes para indicar assistente técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega 

do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se ao perito 

nomeado local e data para o início da perícia. Cuiabá, 14 de agosto de 

2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020264-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VALDO DA SILVA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020264-56.2016.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por José Valdo 

da Silva Soares em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

objetivando a indenização no valor de R$ 14.443,00, ao argumento de que 

sofreu acidente de trânsito, que ocasionou sua invalidez permanente. 

Tentada conciliação por meio da Central de Mediação e Conciliação de 

Cuiabá, esta restou infrutífera (ID: 6699880). Citada (ID: 5474077 / 

5474079), a ré ofertou contestação com documentos (ID: 7242317), 

oportunidade em que arguiu a preliminar de carência da ação pela falta de 

interesse de agir e requereu a alteração do polo passivo, com sua 

exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, requer a 

improcedência do pedido, tendo em vista a inexistência nexo causal e a 

inexistência de provas quanto à invalidez do autor, e que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo 

com a invalidez determinada na tabela para apuração do quantum. 

Sustenta a. necessidade da produção de prova pericial. Por fim, impugna o 

requerimento da correção monetária juros moratórios e honorários 

advocatícios. O autor impugnou a contestação (ID: 9351383 / 9351435). 

Intimados para se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir 

(ID: 12069074), as partes não se manifestaram. O autor requereu a 

desistência da ação (ID: 12082590). A ré, intimada para manifestar sobre 

o pedido de desistência da ação, não concordou com o pedido e requereu 

o prosseguimento do feito (ID: 12325944). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Embora a parte autora tenha requerido a desistência da 

ação, esta não deve ser acolhida, diante da discordância da ré. Sobre o 

assunto, o TJMT já decidiu: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO E TRAMENTO – 

HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CITAÇÃO 

CONCRETIZADA ANTERIORMENTE AO PLEITO – NECESSIDADE DE 

ANUÊNCIA DA PARTE RÉ – NÃO CONCORDÂNCIA DA REQUERIDA – 

IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – ARTIGO 267, PARÁGRAFO 

4º, DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO 

3º DO ARTIGO 515 DO CPC – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FOI NEGADO 

PELA OPERADORA O TRATAMENTO – DESCABIMENTO – NEGATIVA 

CONFESSADA NAS RAZÕES RECURSAIS – EXCLUSÃO DAS 

BENEFICIÁRIAS DO PLANDO DE SAÚDE – NÃO DESMONSTRAÇÃO – 

ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A desistência da ação depende da anuência 

do réu na hipótese em que já houver sido concretizada a sua citação. Tal 

regra é consagrada pelo parágrafo 4º do artigo 267 do CPC. Assim, 

constatado que quando do protocolo do pedido de desistência a citação 

da requerida/apelante já havia se concretizado, a anulação da sentença 

que extinguiu o feito com base no artigo 267, inciso VIII, do CPC é medida 

que se impõe. [...]. (TJMT, Ap 127219/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/03/2015, Publicado no DJE 24/03/2015). Deste modo, de acordo com o 

art. 485, § 4º do CPC, não acolho o pedido de desistência da ação. Nesta 

fase processual me compete proferir o despacho saneador. -Da preliminar 

de alteração do polo passivo. A ré requer a alteração do polo passivo, ou 

seja, excluindo ela e incluindo a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda. As alegações da ré não prosperam, uma vez que 

todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa linha de 

raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 

E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. -Da 

preliminar de ausência de interesse de agir. A preliminar de ausência do 

interesse de agir, sob a alegação de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece provimento. Conforme recente entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a simples apresentação de contestação 

arguindo matérias de mérito é documento hábil a comprovar a resistência 
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da requerida em analisar o caso dos segurados. Nesse sentido a 

jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016). Isto posto, rejeito a preliminar de carência 

da ação por falta de interesse de agir. A ausência de laudo do IML não se 

mostra indispensável. O boletim de ocorrência é meio de comprovar o fato 

narrado, sendo, dessa forma, dispensável o laudo do IML. Nesse sentido, 

a jurisprudência: “50182178- APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

LAUDO DO IML. DESNECESSIDADE. 1) - A prolação de decisão 

monocrática pelo relator é possível, conforme prescreve o art. 557, caput, 

do CPC, estando o recurso em confronto com posicionamentos 

jurisprudenciais dominantes nesta Corte de Justiça. 2) - O processo 

administrativo não pode ser exigido como pressuposto necessário para o 

ajuizamento da ação judicial, tendo em vista que não há em nossa 

legislação, qualquer dispositivo que exija o exaurimento da via 

administrativa para, somente após, buscar judicialmente a obtenção do 

benefício do seguro DPVAT. 3) Comprovada a invalidez por documento 

efetuado por médico, desnecessária a juntada de laudo do IML. 4) - O 

Boletim de Ocorrência, atestados médicos e questionário para avaliação 

de invalidez permanente em se tratando de seguro DPVAT, constituem 

documentos suficientes a comprovação do dano decorrente de acidente 

de trânsito a ensejar o pagamento da indenização. 5) Mesmo sendo 

parcial, o seguro obrigatório de danos pessoais por invalidez permanente, 

deve corresponder ao valor de 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos 

do artigo 3º,''b'',da Lei nº 6.194/74. 6) - Não há que se falar na violação do 

artigo 7º da Constituição Federal, quando a indenização é fixada com base 

no salario mínimo, uma vez que se trata de critério de cálculo que serve 

para a quantificação do montante ressarcitório. - Apelação Cível que se 

nega seguimento. (TJGO; AC 469901-30.2008.8.09.0051; Goiânia; Rel. 

Des. Norival Santome; DJGO 01/02/2011; Pág. 454)”. As partes estão 

devidamente representadas e, inexistindo outras preliminares, declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido se o autor, em decorrência 

do acidente de trânsito de 24/04/2016, adquiriu invalidez permanente. Para 

tanto, a prova necessária para o deslinde do feito é pericial. Nomeio como 

perito do Juízo o Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, com endereço 

profissional no Hospital Sotrauma, Rua Dom Aquino, nº 355, bairro centro, 

Telefone 3624-9211 e 9963-78478, nesta Capital, o qual deverá 

esclarecer se o autor está inválido permanentemente, de forma total ou 

parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. 

Quanto aos honorários periciais, levando em consideração a 

complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Como o prosseguimento do feito se dá em razão da não concordância da 

ré com a desistência e, havendo pedido de realização de prova pericial em 

sua contestação, o pagamento dos honorários será feito por ela. Intime-se 

a ré para pagamento dos honorários periciais. A ré já apresentou seus 

quesitos (ID: 7242317). Assim, intime-se o autor para apresentar seus 

quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, devem as partes 

para indicar assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se 

ao perito nomeado local e data para o início da perícia. Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006906-87.2017.8.11.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por Weverton 

Henrique Almeida da Guia em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, objetivando a indenização no valor de R$ 13.500,00, ao argumento 

de que sofreu acidente de trânsito, que ocasionou sua invalidez 

permanente. Citada (ID: 5580059 / 5580130), a ré ofertou contestação (ID: 

6693454), oportunidade em que arguiu a preliminar de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, requerendo a alteração do polo passivo, 

com sua exclusão e a inclusão da Seguradora Líder. No mérito, requer a 

improcedência do pedido, tendo em vista a inexistência nexo causal e a 

inexistência de provas quanto à invalidez do autor, e que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que este seja graduado de acordo 

com a invalidez determinada na tabela para apuração do quantum. 

Sustenta a necessidade da realização de prova pericial. Defende a 

constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 convertida na Lei n. 

11.945/2009. Por fim impugnam os documentos da inicial, o requerimento 

da correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. 

Tentada conciliação por meio da Central de Mediação e Conciliação de 

Cuiabá, esta restou infrutífera (ID: 8322817). O autor apresentou 

impugnação (ID: 9258506). Intimados para se manifestarem sobre as 

provas que pretendiam produzir (ID: 11702026), ambos requereram a 

produção de prova pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Decido. Nesta fase processual me compete proferir o despacho saneador. 

-Da preliminar de alteração do polo passivo. A ré requer a alteração do 

polo passivo, ou seja, excluindo ela e incluindo a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. As alegações da ré não prosperam, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Nessa 

linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso decidiu: 

“52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR 

MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA REQUERIDA. 

PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. ILEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REGISTRO DA 

OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O 

ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESCABIMENTO. NEXO 

CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM 

MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO 

DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. 

PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A 

PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em 

ilegitimidade passiva da seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 

6.194/74, ao dispor que, nos casos de seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, a 

indenização devida será paga por um consórcio constituído por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Uma vez que os 

autores/apelados comprovaram a condição de filhos da vítima, indiscutível 

a legitimidade ativa para a ação de cobrança que visa o recebimento de 

verba indenizatória do seguro DPVAT resultante de evento morte. O 

boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o 

nexo de causalidade entre o acidente e a morte do segurado. Restando 

comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual 

seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente (morte). Correta a 

decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do seguro 

obrigatório. DPVAT aos autores. O salário mínimo usado como parâmetro 

de fixação da verba deverá ser o vigente à época do sinistro, a qual 

deverá ser corrigida monetariamente desde a data da sentença. Diante o 

princípio recursal da non reformatio in pejus que veda na processualística 

brasileira, o agravamento da situação daquele que recorreu solitariamente. 
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E acrescida de juros moratórios legais a partir da citação da seguradora. 

(TJMT; APL 93075/2013; Capital; Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Marilsen Andrade Addário; Julg. 19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. 

Com estas considerações, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

--Da preliminar de ausência de interesse de agir. A preliminar de ausência 

do interesse de agir, sob a alegação de que a autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece provimento. Conforme recente entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a simples apresentação de contestação 

arguindo matérias de mérito é documento hábil a comprovar a resistência 

da requerida em analisar o caso dos segurados. Nesse sentido a 

jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016). Isto posto, rejeito a preliminar de carência 

da ação por falta de interesse de agir. As partes estão devidamente 

representadas e, inexistindo outras preliminares, declaro o feito saneado. 

Fixo como ponto controvertido se o autor, em decorrência do acidente de 

transito de 11/07/2015, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a 

produção de prova pericial requerido pelas partes. Nomeio como perito do 

Juízo o Dr. Flávio de Melo Ribeiro, com endereço profissional na Av. das 

Flores, nº. 843, sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim 

Cuiabá, Telefone 3025-3060 e 9223-7073, nesta Capital, o qual deverá 

esclarecer se a parte autora está inválida permanentemente, de forma 

total ou parcial, devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas 

partes. Quanto aos honorários periciais, levando em consideração a 

complexidade da perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos 

nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). 

Como a perícia foi requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada 

proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o autor beneficiário da 

justiça gratuita, a perícia devera ser paga integralmente, pela ré, se a ação 

for julgada procedente. Porém, o Estado deverá paga-la, caso a ação seja 

julgada improcedente. Intime-se a ré para depositar 50% dos honorários 

periciais. A ré já apresentou seus quesitos (ID: 6693454). Assim, intime-se 

o autor para apresentar seus quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias. No 

mesmo prazo, devem as partes para indicar assistente técnico. Concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo. Cumpram-se as 

determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado local e data 

para o início da perícia. Cuiabá, 14 de agosto de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000871-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n°1000871-14.2017.8.11.0041 Vistos e etc Trata-se de ação 

revisional de cláusula contratual proposta por EDINA MOREIRA DOS 

SANTOS contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A . Determinada a intimação da parte para emendar a inicial, para 

esclarecer a contradição entre seus pedidos, a Defensoria Publica que a 

assiste, pugnou pela sua intimação pessoal, o que foi deferido pelo juízo. 

A autora não foi encontrada, tendo o aviso de recebimento retornado sem 

qualquer anotação. (ID9337231) A patrona da autora, intimada para se 

manifestar, nada requereu (ID 13040206) Pois bem! De acordo com o 

artigo 321 do Código de Processo Civil, o juiz, ao verificar que a petição 

inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

determinará que o autor emende ou complete a petição inicial. Segundo 

dispõe o parágrafo único do mencionado artigo, caso o autor não cumpra 

a diligência no prazo de 15 dias, a petição inicial deverá ser indeferida. No 

caso dos autos, foi determinado à autora que emendasse o pedido inicial, 

para que esclarecesse o seus pedidos para o normal prosseguimento do 

feito. Contudo, devidamente intimada, a autora não cumpriu com a 

determinação. Com estas considerações e fundamentos, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Defiro à autora os 

benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT 14 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035736-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACILEI SOUZA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035736-63.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de declaração de inexistência de débito proposta por GRACILEI 

SOUZA PAIXÃO contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, ambos qualificados na inicial. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. O pedido de justiça gratuita foi indeferido (ID 

12685945). Intimada para recolhimento das custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu ao chamado judicial. 

(ID 13232954) Os autos me vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. A autora devidamente intimada, deixou de recolher as custas 

judiciais. Diante da ausência de recolhimento das custas e da não 

comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do 

CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente ação sequer 

chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa 

na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757876 Nr: 10084-37.2012.811.0041

 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): ANDRÉIA FERNANDA DE ALMEIDA 

LORENZON, PAULO ROBERTO PAIVA SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDRÉIA FERNANDA DE ALMEIDA 

LORENZON, Cpf: 48936707191, Rg: 5049858102, brasileiro(a), solteiro(a), 

autônoma. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local 

incerto e não sabido para cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 
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consistente no pagamento do débito no valor de R$ 32.534,67 (Trinta e 

dois mil e quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) 

especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento 

dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao 

prazo final do edital (art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, 

no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará 

isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) 

ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do seu valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por 

cento) ao mês.

Resumo da Inicial: O Exequente é credor dos Executados do crédito 

proveniente dos contratos escolares referente ao ano letivo de 2009, com 

valor original de R$11.881,80 (onze mil oitocentos e oitenta e um reais e 

oitenta centavos). De forma discriminada, cabe pontuar que tais contratos 

de prestação de serviços educacionais firmados no ano letivo de 2009 

foram celebrados em prol de cada criança, sendo que a soma dos meses 

em atraso dos referidos contratos, quais sejam, de janeiro a novembro, 

perfaz o valor acima mencionado. A Requente, empossada no direito de 

receber o referido valor, tentou por meio das mais diversas medidas 

extrajudiciais possíveis receber o valor devido, entretanto, não obteve 

êxito na empreitada, não restando, assim, outra alternativa senão valer-se 

do judiciário para obter o recebimento da quantia mencionada, atualizada 

monetariamente e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, 

somando a quantia de R$11.881,80 (onze mil oitocentos e oitenta e um 

reais e oitenta centavos), proveniente da data 27 de março de 2012.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Tratando-se de vício sanável, intime-se o 

Executado Paulo Roberto Paiva Salazar na pessoa de seu advogado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação 

processual, juntando o instrumento procuratório aos autos, sob pena de 

desentranhamento da petição de fls. 80/85.Sanado o vício, intime-se a 

Exequente para que, no prazo legal, manifeste acerca do contido em fls. 

80/85.Após, imediatamente conclusos.Independente disso, cumpra-se a 

primeira parte da decisão de fls. 73/74.Cumpra-se. Intimem-se.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015)

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA ZELIA GOMES 

DE SOUZA, digitei.

Cuiabá, 26 de julho de 2018

Analice Rosalen Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1061712 Nr: 51735-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO ENGETUC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17184

 Vistos etc.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, conforme requerido em fl. 97, que será realizada 

via sistema Infojud. Diante da natureza sigilosa dos documentos, determino 

sejam arquivados em pasta específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 802028 Nr: 8486-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FG COMERCIO DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FERREIRA SANTOS 

MANCINI - OAB:2915/MT, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, salvo se o veículo 

estiver gravado por alienação fiduciária, em razão da restrição da 

propriedade.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 238191 Nr: 7186-61.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO AZEVEDO DE FREITAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD no CPF do Executado, 

conforme requerido em fl. 178, que caso positiva servirá o respectivo 

extrato de termo de penhora, salvo se o veículo estiver gravado por 

alienação fiduciária, em razão da restrição da propriedade.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1072918 Nr: 56624-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO JORGE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE TERESINHA BORGES ME, ELAINE 

TERESINHA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1109819 Nr: 14581-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, MARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. M. SUBRINHO EIRELI, FRANCISCO MATIAS 

SUBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON MENEGATTI FILHO - 
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OAB:8594/MT, JOSÉ CARLOS MENEGATTI - OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, conforme requerido, que caso positiva servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, salvo se o veículo estiver 

gravado por alienação fiduciária, em razão da restrição da propriedade.

Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1031101 Nr: 37311-94.2015.811.0041

 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): ODAIR GILBERTO DIAS JUNIOR, FERNANDA 

PEREIRA DOS SANTOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBERSON FERREIRA MENDES - 

OAB:17.884, JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de busca de endereço via sistemas INFOJUD e Bacenjud, 

conforme requerido em fl. 75, cujos respectivos extratos seguem anexos 

a presente.

Defiro também a expedição de ofícios às concessionárias de serviços 

públicos para que informem o(s) endereço(s) dos Executados conforme 

constam em seus cadastros.

Das respostas dos ofícios, intime a parte Exequente para se manifestar no 

prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 757222 Nr: 9383-76.2012.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER SEGUROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER OLIVEIRA DE SOUZA, FLÁVIO OLIVEIRA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A, Eveline Guerra da Silva - OAB:22987/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de busca junto a Receita Federal (fls. 276/277), via 

sistema INFOJUD, cujo extrato segue anexo a presente.

Das informações, manifeste a Embargante no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 414054 Nr: 2768-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OESTEMIX CONCRETO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENIR MEDEIROS DA SILVA

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

OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens junto ao 

Sistema RENAJUD, conforme requerido, que caso positiva servirá como 

respectivo extrato de termo de penhora, salvo se o veículo estiver 

gravado por alienação fiduciária, em razão da restrição da propriedade.

Restando frutífera a penhora, intime a parte Executada.

Das informações, intime-se o Exequente.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 773528 Nr: 26687-88.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO FRANCISCONI SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:2776/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1043816 Nr: 43377-90.2015.811.0041

 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: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIC SOARES DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de busca de endereço via sistemas INFOJUD e Bacenjud, 

conforme requerido em fl. 70, cujos respectivos extratos seguem anexos 

a presente.

Das informações, Intime-se a parte Requerente para se manifestar no 

prazo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 813876 Nr: 20350-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PIMENTEL FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora, salvo se o veículo 

estiver gravado por alienação fiduciária, em razão da restrição da 

propriedade.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.
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 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens via sistema Renajud, intime-se a parte 

Executada para ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376019 Nr: 12180-30.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT - VAZ - COLÉGIO MAXIMOS

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

- OAB:9.107-O-MT, VENÍCIOS YUTAKA HARIMA - OAB:10.116/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SOUZA 

DOS SANTOS - OAB:12.197-B

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido, 

que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de penhora, salvo 

se o veículo estiver gravado por alienação fiduciária, em razão da 

restrição da propriedade.

Caso positiva a penhora, intime-se a parte Executada.

Do resultado, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1032792 Nr: 37986-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILTON CEZAR NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9020, MIRELLE ALVES GONÇALVES - OAB:11.000/MS, PABLO 

JOSÉ MELATTI - OAB:11.096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE 

MORAES - OAB:10.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Restando frutífera a penhora de valores, manifeste a parte Exequente no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Restando infrutífera a penhora de valores, venham os autos conclusos 

para análise dos pedidos subsidiários.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 134513 Nr: 19729-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRENORTE - INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBEL ENGENHARIA PLANEJAMENTO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SINOP-MT - OAB:SINOP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Independente do resultado da penhora realizada via Bacenjud, indefiro o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, 

conforme requerido, em razão da inobservância do procedimento previsto 

no artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 909118 Nr: 36230-47.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAILSON SANTOS DE OLIVEIRA, IZAILTON DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H L CONSTRUTORA LTDA, JOHN SCOTT 

LEWIS SILVESTRE

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço do litisdenunciado John Scott junto à Receita 

Federal, que será realizado via sistema Infojud, cujo extrato segue anexo 

à presente.

Intime-se a Requerida para que se manifeste acerca da busca de 

endereço, no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo constatado novo endereço do litisdenunciado, resta em 

evidência que o mesmo encontra-se em lugar incerto e não sabido, razão 

pela qual defiro a sua citação via edital, conforme pleiteado 

subsidiariamente à fl. 96, com prazo de 30 (trinta) dias (artigos 256 e 257 

do Código de Processo Civil).

Determino que a Requerida HL Construtora LTDA comprove, no prazo de 

30 (trinta) dias, a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, nos termos do artigo 257, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

 Caso o litisdenunciado não compareça aos autos, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual como curador especial, nos termos do artigo 72, inciso II e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao 

referido órgão para manifestação.

Da manifestação, intimem-se as partes.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito possui 

prioridade na tramitação, haja vista que está inserido na meta 2 do CNJ. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1120478 Nr: 19001-06.2016.811.0041

 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: AUGUSTO CESAR SENFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço da Requerida via sistema Infojud, cujo extrato 

segue anexo à presente.

Das informações, manifeste o Requerente no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo encontrado novo endereço, defiro a expedição de ofícios às 

empresas concessionárias de serviços de telefonia para que informem se 

há em seus respectivos cadastros o endereço da requerida, e em caso 

positivo, que apresentem a este juízo no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1030768 Nr: 37160-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CRISTIANO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:57093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca do endereço do Executado junto a Receita Federal, que 

será realizada via sistema INFOJUD, cujo extrato segue anexo à presente.

Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

 Não sendo localizado novo endereço do Executado, defiro a expedição 

de ofícios às concessionárias de serviço público e empresas de telefonia, 

para que informem o endereço do Executado.

Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 240083 Nr: 4855-87.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE MEDEIROS - ME, SERGIO LUIZ 

C. PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fl. 125/126, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código 

de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Independente do resultado acima, defiro a expedição de ofício ao DETRAN 

que será realizada via sistema RENAJUD, que caso positiva servirá o 

respectivo extrato de termo de penhora, salvo se o veículo estiver 

gravado por alienação fiduciária, em razão da restrição da propriedade.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Por ora, postergo a apreciação para oficiar o INDEA (fl. 126).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 765510 Nr: 18214-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN PARK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 783526 Nr: 37250-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA RIO DO SANGUE LTDA, FRAGA 

ZWICKER ADVOGADOS ASSOCIADOS, AUGUSTO FRAGA ZWICKER, 

MARIA CAROLINA FRAGA ZWICKER VITÓRIO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA OLGA LUCAS - 

OAB:14657, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA PERES GIROLDO - 

OAB:16891

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 847426 Nr: 50934-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA & MASCARENHAS SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS, JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, SOFIA ALEXANDRA MOURA 

COELHO VILLAS BOAS MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE FERREIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6.711/MT, ROBSON SANTOS DA SILVA - OAB:14.863/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 794578 Nr: 893-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA, ELAINE MOREIRA DO 

CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SIMONE ROCHA FARIA - 

OAB:4198, ELAINE MOREIRA DO CARMO - OAB:8.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT -1887

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 
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Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 843974 Nr: 47843-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO ROSSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CANDIDO FARIA - 

OAB:261.519/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, conclusos para apreciação dos demais pedidos de fl. 227.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 784767 Nr: 38586-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGA AGRICOLA COMERCIAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

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

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE CORREA - 

OAB:16.672-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 449225 Nr: 22333-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXTRA CAMINHÕES LTDA, FORD MOTOR COMPANY 

BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARANÁ MAUÉS IND. COM. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO FARIA DE MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298-A, MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - 

OAB:10.393/MT, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - OAB:OAB/MT 

11.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de penhora de valores via sistema Bacenjud, conforme 

requerido em fls. 526/527 e fls. 528/530, nos termos dos artigos 835, 

inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifestem as Exequentes no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Restando infrutífera a tentativa de penhora, venham os autos conclusos 

para análise dos pedidos subsidiários.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1099537 Nr: 10395-86.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABIDINOEL RABELO, VALDIRENE GUSTAVO 

RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO RUBENS DE AMORIM - 

OAB:3785/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - OAB:12743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035-MT, THAIS VIANA FRAIBERG - OAB:19.833/MT

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, designo audiência 

de instrução, debates e julgamento para o dia 12 de março de 2019, às 

16:30h.

Intimem-se as partes.

 Caso ainda não tenham feito, as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas em 15 (quinze) dias antes da audiência, conforme 

estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil e obedecer o 

disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, o feito será saneado e será fixado ponto controvertido, 

assim como serão analisadas as preliminares.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 954623 Nr: 2412-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LOPES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:16237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fl. 169), conforme pleiteado (fl. 192), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 826265 Nr: 32205-25.2013.811.0041

 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: SONIA DEA NUNES DE FIGUEIREDO ULYSSÉA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, 

BANCO CETELEM BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES - OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:15.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG
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 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na inicial da Ação ajuizada por Sonia Dea Nunes de Figueiredo 

Ulysséa em face de Banco Industrial e Comercial S/A e Banco BGN S/A, 

revogando a tutela deferida às fls. 212/verso.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por 

inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cujo montante 

será rateado entre os advogados dos Requeridos (50% para 

cada).Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 840892 Nr: 45217-09.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DIAS DE OLIVEIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407-SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da parte Requerente para 

levantamento da importância depositada às fls. 174/175, conforme 

requerido em fl. 178, mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Recebo a petição de fls. 177/178 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 903235 Nr: 32267-31.2014.811.0041

 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: ALVES & SILVA S/C LTDA, CRISTINA HELENA ALVES

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

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fls. 169/170), conforme pleiteado (fl. 

172), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 763443 Nr: 16028-20.2012.811.0041

 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: TRR GUAPORE DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE PAULO VAZ DA SILVA JUNIOR, 

TRR AMAZON DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE MORAES 

SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:3702/RO, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, c/c artigo 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil: a) JULGO EXTINTA a ação em 

relação à embargada TRR Amazon Diesel LTDA; b) JULGO 

INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial dos presentes 

Embargos de Terceiros opostos por TRR Guaporé Diesel LTDA em face de 

Alexandre Paulo Vaz da Silva Junior.Condeno a Embargante ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

que será rateado (50% para cada) entre os advogados dos 

Embargados.Por consequência, determino que a Embargante deposite os 

honorários periciais do expert, equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

conforme decisão de fl. 196.Com o pagamento, expeça-se alvará judicial 

em favor do perito.Com o trânsito em julgado, translade cópia da presente 

decisão aos autos de execução (cód. 315976), arquivando-se o presente 

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

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 919994 Nr: 43432-75.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTRIM DIAS & CIA LTDA ME, OESTE FORMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILDO PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:12013/MT, RERISON RODRIGO BABORA - OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19248, EDUARDO H. CUBITZA - OAB:OAB/MT 10742, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Vistos etc.

Certifique-se o decurso de prazo para que as partes Alexandre Pereira da 

Silva e Oeste Formas para Concretos e Construção Civil LTDA apresentem 

seus quesitos e indiquem seus assistentes técnicos.

Em razão do contido em fl. 498, destituo a nomeação de fls. 493/verso e 

nomeio em substituição como perito judicial Gabriel Libardi de Souza, 

Engenheiro Civil, registrado no Crea/MT n. 120111758-5, que poderá ser 

encontrado na Rua São Domingos, n. 140, bairro Alvorada, CEP 

78048-645, nesta Capital, ou pelos telefones (65) 99905-9407 e 

99288-8782, ou pelo e-mail gabriel_libardi_souza@hotmail.com.

No mais, cumpra-se conforme a decisão que saneou o processo (fls. 

493/verso).

Saliento que o feito tem prioridade na tramitação, pois está inserido na 

meta 2 do CNJ.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 936430 Nr: 52794-04.2014.811.0041

 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: WILLIAN NASCIMENTO FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da Ação ajuizada por Willian Nascimento Fonseca em face de Claro Celular 

S/A para: 01) Tornar definitiva a tutela deferida às fls. 91/92; 02) 

Determinar que a Requerida vincule o contrato do IPHONE 5C à linha 

telefônica (65) 9214-8413, com início do programa de fidelidade a partir do 

mês de abril de 2014; 03) Declarar indevida as cobranças realizadas no 

período de suspensão dos serviços prestados ao Requerente e, por 

consequência, determinar que a Requerida emita as faturas corretas para 

pagamento; 04) Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) a título de reparação por danos morais sofridos pelo Requerente, 
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com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da prolação da presente; 05) 

Rejeitar o pedido de condenação da Requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais; e, 06) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os 

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 912137 Nr: 38271-84.2014.811.0041

 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: ESPOLIO DE EVARISTO FLORENTINO BUENO, 

EDEVANILCE DA CONCEIÇÃO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Acolho a emenda à inicial de fl. 41, pois tempestiva, uma vez que o 

Requerido ainda não foi citado.

Cite-se o Requerido, na forma pretendida (fl. 41).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 909424 Nr: 36422-77.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA PEREIRA DOS SANTOS

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

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

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

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 206/207, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 810880 Nr: 17374-69.2013.811.0041

 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: CARLOS VIEIRA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:11623-A, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 416/422, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 860159 Nr: 1868-19.2014.811.0041

 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: VERA LUCIA MARTINS FERREIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13.696-A/MT, ROSEMEIRE DADONA - OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

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

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Vera Lucia Martins Ferreira em face de CAB Cuiabá S/A para: 

01) Declarar a inexigibilidade das faturas de água da matrícula n. 11906-7 

referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, 

confirmando a tutela deferida às fls. 23/24; 02) Determinar a revisão das 

referidas faturas, levando-se em conta a média das 06 (seis) faturas 

anteriores; 03) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais à requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

incidência de juros legais (1% ao mês) a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir da prolação da presente; e, 04) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º c/c artigo 86, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 794124 Nr: 429-07.2013.811.0041

 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: PEDRO DE JESUS ANTONOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4.614/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da Ação de Resolução de Contrato por Onerosidade Excessiva com 

Ressarcimento por Perdas e Danos ajuizada por Pedro de Jesus Antonow 

em face de Marcos Antonio de Carvalho Passos.Sem custas, ante a 

assistência judiciária gratuita deferida ao Autor.Condeno o Requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do 

previsto no artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita).Transitada 

em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 717850 Nr: 14139-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WALTER FUSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA INDAIÁ 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT, MARCUS RAPHAEL ANDRADE JARDIM - 

OAB:32428/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Como se sabe, “O imposto ITBI incide em tratando de transmissão de 

propriedade por ato inter vivos, não havendo possibilidade do tributo 

municipal incidir nas hipóteses em que não há transmissão de propriedade 

mas aquisição originária de propriedade imobiliária como na hipótese de 

usucapião” (Ap 25630/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

Desta forma, expeça-se novo mandado para o Cartório do 7º Ofício desta 

Comarca, constando que não há incidência do ITBI no caso.

Conste também no mandado que o Requerente está isento do pagamento 

dos emolumentos cartorários, conforme decisão de fl. 167.

 Deverá acompanhar o mandado a cópia da sentença e a certidão de 

trânsito em julgado, anteticados, bem como, da certidão de inteiro teor e 

ônus do imóvel.

Devidamente cumprido o mandado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1028541 Nr: 36060-41.2015.811.0041

 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: CLAUDIO PASCOSKI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca do cumprimento 

voluntário da sentença (fls. 81/83) , no prazo legal.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1115824 Nr: 16937-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY FERREIRA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMARGO CAMPOS S/A ENGENHARIA E 

COMÉRCIO, FRANCISCO RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR LUIZ BENITES SANTOS - 

OAB:12440 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 04 

cópias da petição inicial para serem enviadas com as cartas de citação ou 

recolher o preparo para expedição das cartas precatórias conforme 

determinado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 883176 Nr: 18848-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEILA LIMA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLECIUS ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT, Leandro Amorim da Costa - OAB:23486, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação dos pedidos contidos no petitório de fl. 86, determino que 

a Exequente apresente memória de cálculo atualizada e discriminada do 

saldo exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918416 Nr: 42350-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO DE SOUZA ESTEFANOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS, GUILHERME F. 

BRITO - OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO 

DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Expeça-se alvará judicial em favor do perito, para levantamento dos 

honorários depositados em fls. 164/166.

Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

manifestem acerca do laudo pericial de fls. 172/182. No mesmo prazo 

acima fixado, as partes deverão manifestar o interesse na produção de 

outras provas além das carreadas aos autos, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide.

Após, conclusos.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer, pois o feito encontra-se 

inserido na meta 2 do CNJ. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1035673 Nr: 39431-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNE SILVA ROSENO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Rayanne Silva Roseno promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Seguradora Líder dos Consórcio do Seguro DPVAT, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor depositado à 

fl. 107, conforme requerido à fl. 109.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 1126559 Nr: 21525-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA, CLAUDIA REGINA 

DUARTE BEZERRA CANDIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAOR VILELA MARINI, HELEN CAROLINE 

PICCINI PARIZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GONÇALO GOMES DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:7.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 Vistos etc.

Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13 de 

março de 2019, às 16:30h.

Intimem-se as partes.

 Caso ainda não tenham feito, as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas em até 15 (quinze) dias da intimação desta decisão, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º do Código de Processo Civil e 

obedecer o disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, o feito será saneado e fixado o ponto controvertido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078605 Nr: 611-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT

 Vistos etc.

Rodrigo da Silva promoveu o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e 

representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor do Exequente para levantamento da importância 

depositada em fls. 107/109, conforme requerido em fl. 113.

Defiro também a expedição de alvará judicial em favor do perito judicial, 

para liberação da importância depositada em fls. 110/111.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1156714 Nr: 34574-84.2016.811.0041

 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: MAISA MARIANO DOS SANTOS

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

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

OAB:17.676/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação dos valores 

depositados nos autos (fls. 140/143 e fls. 153/156, conforme pleiteado (fl. 

158), mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 795958 Nr: 2299-87.2013.811.0041

 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: ISAAC DE SOUZA LAIN PUPO

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada na 

sentença, defiro a expedição de alvará judicial para liberação da 

importância depositada nos autos (fl. 195), conforme pleiteado (fl. 197), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935245 Nr: 52158-38.2014.811.0041

 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 CACIANO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 113/118) 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.

Honorários advocatícios conforme acordado.

Com o trânsito em julgado da presente, expeça-se alvará judicial em favor 

do Requerente para levantamento da importância depositada em fl. 118, 

conforme requerido à fl. 109.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 914338 Nr: 39731-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FHRS, LUCELIA OLIVEIRA DE MORAES

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

F. H. R. S., representado por Lucelia Oliveira de Moraes, promoveu o 

presente Cumprimento de Sentença em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro S/A, ambos qualificados e representados nos 

autos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 73 de 607



Realizado o bloqueio de valores via Bacenjud, as partes manifestaram 

concordância e pugnaram pela extinção do feito e expedição de alvará 

judicial para levantamento da obrigação penhorada.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial em favor da parte Exequente para liberação do valor penhorado às 

fls. 150/151, conforme requerido à fl. 158.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 925594 Nr: 46900-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

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

OAB:12.573/MT

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

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

Barcelos Carlos e Gomes Advogados Associados promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

A parte Exequente manifesta concordância com o pagamento e objetiva a 

expedição de alvará judicial para levantamento da obrigação depositada 

nos autos.

Relatado o necessário.

 Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o adimplemento da dívida, restando satisfeita na integralidade a 

obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado da presente, defiro a expedição de alvará 

judicial para levantamento da importância equivalente a R$ 10.990,89 (dez 

mil, novecentos e noventa reais e oitenta e nove centavos), conforme 

requerido no item “a” da petição de fl. 354.

Defiro também a expedição de alvará judicial em favor do Exequente para 

levantamento do saldo remanescente da quantia depositada nos autos (fl. 

350), conforme pleiteado no item “b” da petição supracitada.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1171386 Nr: 40734-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON DE OLIVEIRA BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Elton de Oliveira Barbosa promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

Por sua vez, a parte Exequente manifestou concordância com a 

importância depositada e pugnou pela sua liberação via alvará e extinção 

do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Com o trânsito em julgado, defiro a expedição de alvará judicial em favor 

do Exequente para levantamento da importância depositada às fls. 94/96, 

conforme requerido em fl. 97.

Expeça-se também o alvará determinado à fl. 93.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 134070 Nr: 19465-84.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:11900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a retificação do polo ativo junto à autuação e capa dos autos, 

conforme requerido no item “a” dos pedidos da petição de fls. 141/142.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud (item “b” dos pedidos da 

petição de fls. 141/142), nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos 

do Código de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Independente do resultado acima, defiro a busca de bens via sistema 

Renajud (item “b” dos pedidos da petição de fls. 141/142), cujo extrato 

servirá como termo de penhora.

Restando frutífera a penhora, intime-se a parte Executada pessoalmente 

para, querendo embargar.

 Intime-se a Exequente da presente.

Restando infrutífera a penhora, defiro a penhora sobre o bem imóvel 

indicado à fls. 146verso/147. Lavre-se termo de penhora, conforme 

determina o artigo 838, do Código de Processo Civil.

Nomeio o Executado como fiel depositário do bem, nos termos do artigo 

840 do Código de Processo Civil.

A parte Exequente deverá providenciar a averbação da penhora no 

registro competente (art. 844, do Código de Processo Civil).

 Da penhora, intimem-se pessoalmente o Executado e respectivo cônjuge 

(art. 841, §2º, do Código de Processo Civil).

Após, realizadas as intimações, o Oficial de Justiça deverá proceder a 

avaliação do bem penhorado (art. 870, caput, c/c art. 829, §1º do Código 

de Processo Civil).

 Após, conclusos para análise dos pedidos de item “e” da petição 

supracitada.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078589 Nr: 597-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc. Defiro a expedição de alvará judicial em favor do Exequente 
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para liberação da importância depositada em fls. 102/103, conforme 

requerido em fls. 106/107, mediante o decurso de prazo recursal da 

presente.Assim, entendo que o feito deve ser remetido à Contadoria 

Judicial para verificar eventual saldo remanescente, sem aplicação da 

multa e honorários da fase de cumprimento de sentença.Remetam-se os 

autos à Contadoria Judicial para que informe a existência ou não de saldo 

pendente de pagamento, observando o teor da presente.Do cálculo, às 

partes, oportunidade que o Exequente deverá manifestar interesse no 

prosseguimento da execução, ou no pagamento da obrigação pela 

seguradora Executada.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1140196 Nr: 27455-72.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS

 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

 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 (fls. 96/98), conforme pleiteado (fl. 100), 

mediante o decurso de prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1159097 Nr: 35561-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIOMAR PIRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651, MAISA PIRES VIDAL - OAB:21600/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053/B

 Vistos etc.

Ao contestar a presente ação, o Requerido, apresentou também 

reconvenção e nela, além dos demais pedidos, pleiteou a gratuidade da 

justiça, pedido que foi impugnado pelo Requerente/Reconvindo aduzindo 

que o peticionante é proprietário de uma grande pousada no Pantanal 

mato-grossense.

De análise dos autos, observa-se que há evidências nos autos de que o 

Requerido/Reconvinte alega não ter condições e que atualmente tem tido 

rendimentos esporádicos, porém, não trouxe documentos para comprovar 

sua condição de miserabilidade.

Nos termos do art. 99, II do Código de Processo Civil, intime-se o 

Requerido/Reconvindo, para que no prazo de 15 dias, comprove sua 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido formulado na 

reconvenção.

Após, venham os autos conclusos para análise do pedido da gratuidade 

da justiça, assim como será fixado o ponto controvertido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1095049 Nr: 8411-67.2016.811.0041

 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: ROGÉRIO GREIQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariana Barbosa de Oliveira 

- OAB:21874/O

 Vistos etc.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, designo audiência 

de instrução, debates e julgamento para o dia 12 de março de 2019, às 

16:30h.

Intimem-se as partes.

 As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias 

antes da audiência, conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil e obedecer o disposto no artigo 455 do mesmo Código.

Na oportunidade, o feito será saneado e será fixado ponto controvertido.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 732834 Nr: 29043-90.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO TARCISIO BARBOSA, DIVINO 

ESTÁQUIO BARBOSA, ESPÓLIO DE JOSÉ WILSON BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12.750/MT, 

GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - 

OAB:12.336, José Rubens Falbota - OAB:10171/MT, MONIQUE ABREU 

GAMA - OAB:12716/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378-MT

 Em assim sendo, considerando as razões expostas acima e, com base no 

artigo 480, caput c/c §1º, do Código de Processo Civil, determino a 

realização de nova perícia técnica objetivando a apuração do valor da 

indenização relativa à servidão de passagem na propriedade dos 

Requeridos. Para realização da nova prova pericial, nomeio como perito 

judicial o Senhor Gilmar Pinto Cabral, Engenheiro Agrimensor, CREA/MT 

2602011924, com endereço comercial na Rua Caracas, 16 - Jardim das 

Américas, Cep: 78060-597, nesta Capital, Telefones (65) 3028-1820 ou 

(65) 9 9919-4045 e e-mail gilmarpintocabral@gmail.com. Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a partir da realização da 

pericia. O pagamento dos honorários periciais será realizado em 50% 

(cinquenta por cento) no início dos trabalhos e o restante ao final, depois 

de prestados os esclarecimentos, se existirem (art. 465, §4º, do Código de 

Processo Civil). Intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 10 

(dez) dias, manifeste a concordância da nomeação e, por consequência, 

caso positivo, apresente a proposta de honorários. Intimem-se as partes 

para, querendo, indicar assistentes técnicos e apresentem os quesitos 

(art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). Com a indicação dos honorários, 

intimem-se as partes para ciência e havendo concordância de todos, que 

efetuem o pagamento de sua cota parte (25% para cada parte) dos 

honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias. Insta salientar ainda em 

relação ao pagamento dos honorários periciais que, a Requerente pleiteou 

a referida prova à fl. 22, os requeridos Pedro Tarcísio Barbosa e Divino 

Eustáquio Barbosa pugnaram pela mesma á fl. 130 e o requerido Espólio 

de José Wilson Barbosa em fl. 205, consequentemente, o custeio deve ser 

rateado entre todos, nos termos do artigo 95, caput, do Código de 

Processo Civil. Com o pagamento, intime-se o perito judicial para designar 

dia e hora para início dos trabalhos periciais, expedindo na oportunidade 

alvará para liberação de 50% (cinquenta por cento) dos honorários.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 408362 Nr: 371-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO XAVIER

 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:8.506-A

 Vistos etc.

Em razão do requerimento de fl. 181, determino a expedição de alvará em 

favor do Exequente, conforme os dados bancários indicados na mesma 

petição.
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Considerando que no mesmo petitório o Exequente aduz que o Executada 

adimpliu a dívida, portanto, não há razão para a permanência da tramitação 

dos presentes autos executórios.

Assim, com base no art. 924, II do Código de Processo Civil, declaro 

satisfeita a execução, extinguindo o processo com resolução de mérito.

 Após as baixas de estilo. Ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 795599 Nr: 1937-85.2013.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Vistos etc.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial a ser apreciada, dou o feito por 

saneado.

Fixo como ponto controvertido da presente lide a responsabilidade pelo 

acidente noticiado nos autos.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada pelas partes (fls. 78 e 

83).

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 08 de outubro de 2018, às 14:30 horas.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 211411 Nr: 21976-84.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR PINTO DE MIRANDA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T.A. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o desentranhamento do incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica (fls. 151/163) e a remessa do mesmo à 

autuação/distribuição, nos termos do artigo 134, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Com a distribuição, apense-se o incidente à presente Ação de Execução e 

façam os autos conclusos para apreciação.

Por consequência, determino a suspensão dos presentes autos de 

Execução (art. 134, §3º, do Código de Processo Civil).

Translade cópia da presente decisum para o incidente em questão.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 199294 Nr: 17195-19.2005.811.0041

 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: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOS DE SERVIÇOS MÁXIMO'S LTDA, 

AUDE SERGIO AUDE, APARECIDA ANTONIETA CARRAZONI AUDE, SUELY 

BENITES MACHADO, ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RODRIGUES DIAS - 

OAB:OAB/RJ 58.476, HITALLO RICARDO PANATO PASSOS - 

OAB:15.766-MT, PAULO BASTOS BARREIROS NEVES - OAB:156009

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

CIVIL - OAB:, HUNNO FRANCO MELO - OAB:7903, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 9º, III, da Lei n°. 8.245/1991 

c/c art. 487, I, do CPC, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os 

pedidos da Reconvenção e JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE a 

presente Ação de Despejo ajuizada por Petrobrás Distribuidora S/A em 

face de Postos de Serviços Máximo’s Ltda, Aude Sérgio Aude, Aparecida 

Antonieta Carrazoni Aude, Espólio de Valdenir Machado de Paula e Suely 

Benites Machado, para: 1) Declarar rescindido o contrato de locação 

firmado entre as partes; 02) Condenar os Requeridos/Reconvintes, 

solidariamente, ao pagamento dos alugueres atrasados vencidos até o dia 

da efetiva desocupação do imóvel, acrescido juros de 1% ao mês e 

correção monetária pelo IGPM, contados da época do respectivo 

vencimento de cada obrigação e multa contatual no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do débito corrigido, a ser apurado em 

liquidação de sentença por arbitramento; e, 03) Condenar os 

Requeridos/Reconvintes, solidariamente, ao pagamento das custas 

judiciais, bem como, dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze 

por cento) no valor da condenação, atualizado, com base no que dispõe o 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Por fim, considerando o não 

cumprimento do mandado de imissão na posse do imóvel em favor da 

Requerente/Reconvinda (certidão de fl. 670) e, considerando que os 

Requeridos/Reconvintes já desocuparam o imóvel e o mesmo está na 

posse de terceiros estranhos aos autos, os quais já foram cientificados 

para desocupação voluntária e não cumpriram a ordem judicial, determino 

a expedição imediata de mandado de despejo forçado de quem quer que 

esteja no imóvel objeto dos autos. Desde já, defiro a ordem de 

arrombamento e reforço policial, caso sejam necessários ao cumprimento 

do mandado.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 347142 Nr: 17246-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONIASSO & GONÇALVES LTDA - ME, MARCELO 

TONIASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO BARROS DA COSTA MARQUES

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

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a pretensa pesquisa se faz pelo CPF do Executado e o 

mesmo não está informado na qualificação da parte executada na petição 

inicial e também está ausente na petição de fl. 113, intime e parte 

exequente para que no prazo de 15 dias, informe o CPF do Executado 

para que seja possível realizar a análise do pedido supracitado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 14616 Nr: 5767-84.1998.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO DE MENDONÇA, MENDONÇA 

COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que informe o CNPJ válido da parte 

executada, visto que aquele indicado na inicial, segundo o sistema 

Bacenjud, é inválido, conforme se vê no extrato em anexo.

Importante mencionar que, diante da divergência de dados cadastrais 

indicado na inical, faz necessário que, toda vez que realizar pedidos que 

necessitam de consultas à banco de dado, a parte informe o CNPJ da 

executada em suas futuras petições.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 762001 Nr: 14503-03.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADARI ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER LEAL MUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENDORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUISMAR AUGUSTO NETO - 

OAB:3456-RO

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

presente Ação ajuizada por Adari Antonio de Almeida em face de Walter 

Leal Mundim para: 01) Declarar a resolução do contrato firmado entre as 

partes; 02) Condenar o Requerido ao pagamento de indenização por 

danos materiais no valor de R$ 9.484,06 (nove mil, quatrocentos e oitenta 

e quatro reais e seis centavos), incidindo correção monetária pelo índice 

INPC-IBGE a partir do efetivo prejuízo e juros legais (1% ao mês) a partir 

da citação; 03) Rejeitar o pedido de condenação do Requerido ao 

pagamento de indenização por danos morais; 04) Condenar o Requerido 

ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, §2º c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, cujo montante será revertido à Defensoria 

Pública.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os presentes autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 904662 Nr: 33317-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA, SERGIO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Observa-se que as partes foram devidamente intimadas da avaliação de 

fls. 61/63, conforme se vê em fl. 64todavia não apresentaram qualquer 

impugnação.

Em assim sendo, homologo a referida avaliação, fixando o valor do imóvel 

penhorado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).

A respeito do pedido de adjudicação do imóvel (fls. 265/266), postergo 

sua apreciação, pois, diante das correspondências devolvidas acostadas 

em fls. 262/263, restam dúvidas se o executado Sérgio dos Santos reside 

ou não no endereço contido nos autos.

Assim, a fim de se evitar futuras alegações de nulidade, determino a 

expedição de mandado para intimação pessoal do referido Executado, 

para que manifeste acerca do pedido de adjudicação do imóvel penhorado 

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

Independente disso, determino que o Exequente apresente memória de 

cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo, para verificar se 

eventual adjudicação cumpre ou não a obrigação, bem como, que 

manifeste interesse na apreciação dos pedidos de fls. 68/72, diante do 

trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente os pedidos dos 

Embargos de Terceiro de cód. 954813.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 745162 Nr: 42281-79.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial para condenar a Requerida ao pagamento das faturas de energia 

elétrica atinentes aos meses de novembro de 2010 a fevereiro de 2011 da 

unidade consumidora n. 9781900, com as atualizações previstas no teor 

da presente.Condeno a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.Intimem-se. 

Cumpra-se. Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 949643 Nr: 60106-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO RODRIGUES, CUSTODIA MOURA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:OAB/SP 231.747, FRANCISCO BRUNO MARIANO DE MORAES 

RABELLO - OAB:OAB/SP 327.684

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

OAB:10.113, ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURÃO - OAB:13258

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

de Imissão na Posse ajuizada por Disal Administradora de Consórcio LTDA 

em face de Dionisio Rodrigues e Custodia Moura Rodrigues, para 

determinar a imissão da Requerente na posse do imóvel descrito e 

caracterizado na inicial. Por consequência, JULGO INTEGRALMENTE 

IMPROCEDENTE os pedidos da Reconvenção.Expeça-se o mandado de 

imissão na posse, mediante o trânsito em julgado da presente.Condeno os 

Requeridos ao pagamento das custas processuais e de 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, cuja cobrança 

ficará suspensa por força do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo Código 

(justiça gratuita).Sem custas, ante a assistência judiciária 

gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 451772 Nr: 23982-88.2010.811.0041

 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: IDIMAR FERNANDES DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIA SATIKO MIYAGAWA KAJIKAWA, 

CELINA KIYOKO MIYAGAWA BORGES, EDILSON LINO DOS SANTOS, 

AVELINO CARLOS DE OLIVEIRA, DERCILIO SOUZA FERREIRA, CREUNETE 

AMORIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, DAUTO 

BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6.199/MT, DAUTO BARBOSA 

CASTRO PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR 

SANTOS - OAB:7722, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3.937

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da inicial da 

presente Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por Idimar Fernandes 

de Assis em face de Emília Satiko Miyagawa de Arruda e Celina kiyoto 

Miyagawa Borges e das assistentes litisconsorciais Ana Lúcia de Almeida 

e Almeida e Carmem Lúcia de Almeida.Condeno o Requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, se houver, bem como, 

em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 77 de 607



valor atualizado da causa, (art. 85, §2º, do CPC), para cada patrono. 

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 841973 Nr: 46107-45.2013.811.0041

 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: JOÃO EDUARDO DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACHIM JUNGUE, RODRIGO MANZANO 

PARUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ORIONE NETO - 

OAB:3606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036, JOSE EDUARDO MIRANDA - OAB:5023, ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8.755/MT

 Vistos etc.

Determino a abertura de novo volume dos autos, adequando o número de 

páginas por volume, conforme determina a C. N. G. C.

Observa-se que o Requerente indicou como sucessora do falecido 

Joachim Jungue a sra. Maria Christina Jungue, conforme se vê em fls. 

200/201.

Ocorre que a certidão de óbito acostada em fl. 189 indica que o de cujus 

era casado e possuía filhos.

Deste modo, verifico que o Requerente não indicou todos os herdeiros do 

falecido e nem trouxe qualquer certidão a demonstrar que não houve a 

abertura de inventário.

Em assim sendo, indefiro o pedido de fls. 200/201 e determino que o 

Requerente cumpra conforme a decisão de fl. 192, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Comprovando que não houve a abertura de inventário, deverá o 

Requerente indicar todos os sucessores do falecido.

Transcorrido o prazo, certifique-se o necessário e venham os autos 

imediatamente conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se com prioridade, pois o feito está inserido na meta 2 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 73180 Nr: 13281-39.2008.811.0041

 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: TELEMAT - TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO 

S/A, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - SINDICO DA MASSA FALIDA 

DO REQUERIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA FACCENDA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, 

MÔNICA C. F. VASCONCELOS - OAB:13.237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ERNESTO PAES DE 

BARROS - OAB:4.867/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

contidos na Reconvenção de fls. 594/596 interposta por Transportadora 

Faccenda Ltda em face de Telecomunicações de Mato Grosso S/A – 

Telemat (atualmente OI S/A) e JULGO INTEGRALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos da inicial da presente Ação de Cobrança ajuizada por 

Telecomunicações de Mato Grosso S/A – Telemat (atualmente OI S/A) em 

desfavor de Transportadora Faccenda Ltda para, condenar a Requerida 

ao pagamento da quantia de R$91.478,94 (noventa e um, quatrocentos e 

setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), cujo montante deverá 

ser corrigido conforme explicado no parágrafo acima, em favor da 

Requerente.Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios que 

arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1116985 Nr: 17453-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIOMAR DIAS MERINO, LEANDRO CESAR 

PRATES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE 

- OAB:9.475/MT, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT, 

THIAGO ALVES DONEGÁ - OAB:12.034/MT

 Vistos etc.

HDI Seguros S.A., ora Requerente, interpôs Recurso de Agravo de 

Instrumento insurgindo-se contra a decisão de fls. 100/101, que saneou o 

processo e reconheceu a ilegitimidade passiva de Luciomar Dias Merino.

 Em sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a 

mudança da decisão concedida, de modo que a mantenho por seus 

próprios fundamentos.

Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pelo Excelentíssimo Relator.

No mais, cumpra-se conforme a decisão recorrida.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 871240 Nr: 10465-74.2014.811.0041

 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: ALEX FERNANDO NUNES BORGES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Alex Fernando Nunes Borges em face de Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT para: 1)Condenar a Requerida ao 

pagamento de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) a título do 

benefício do seguro obrigatório, cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2)Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1102248 Nr: 11439-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERSON PINHEIRO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 106/108, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 
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impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1114536 Nr: 16521-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYANE QUECADA SCHULTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA CALÇADOS - TOBELLI COMERCIO DE 

CALCADOS LTDA, SPC-SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE FUKUI - 

OAB:13.589/MT, DIJALMA MAZALI ALVES - OAB:OAB/MS 10.279, 

JOYCE BRAGA - OAB:OAB/MT 19496/O

 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 de Inexistência de Débito c/c Indenizatória Por Danos 

Morais ajuizada por Layane Quecada Schultz em face de Anita Calçados – 

Tobelli Comercio de Calçados LTDA e SPC – Serviço de Proteção ao 

Crédito, sem resolução de mérito.Condeno a Requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 874500 Nr: 13035-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSS, VALDOMIRO COSTA DA SILVA, MATHEUS DOS 

SANTOS BAPTISTA DA SILVA

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

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada E. C. S. S., representada por seu genitor Valdomiro Costa da 

Silva, e Matheus dos Santos Baptista da Silva em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do 

benefício do seguro obrigatório no valor de 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), cujo montante deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do 

pagamento em esfera administrativa e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a Requerida ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 163603 Nr: 13858-56.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TILLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

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

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a suspensão do processo, nos termos do artigo 921, §1º, do 

Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo de 01 (um) ano e inexistindo manifestação do 

Exequente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, 

conforme estabelece o artigo 921, §2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 939124 Nr: 54135-65.2014.811.0041

 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: HENRY SILVA SAMPAIO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIELIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

FARAH - OAB:17186, PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS - 

OAB:16617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para se manifestar acerca do cumprimento 

voluntário da sentença (fls. 149/152) , no prazo legal.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 739387 Nr: 36031-30.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIPAN FLORESTAL LTDA - EPP, ROBERTO GOMES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN SOCIEDADE DE FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JR Q. LUZ - 

OAB:OAB GO 23.787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 261/262, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 806558 Nr: 13040-89.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGAS DA SILVA, ANICE CLEMENTINA DA 

SILVA, LIZABETE VERA DA SILVA, ENILDA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LANA GOMES CARNEIRO - 

OAB:4511 TO, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - OAB:5122-B/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da presente Ação Declaratória c/c Indenização por Perdas e Danos 

e Obrigação de Fazer ajuizada por Maria Domingos da Silva, Anice 

Clementina da Silva, Lizabete Vera da Silva e Enilda Aparecida da Silva em 

face de Furnas Centrais Elétricas S/A. Condeno as Requerentes ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do que dispõe 

o artigo 98, §3º, do mesmo Código.Sem custas, ante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor das Requerentes.Transitada em 

julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 
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estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 756105 Nr: 8186-86.2012.811.0041

 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: J I ENGEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLEX-MT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 112/113, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de 

Processo Civil) para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada apresentar 

impugnação nos próprios autos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 778217 Nr: 31612-30.2012.811.0041

 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: TCDS, TCDS, ELIMARA VIEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HARRY MAGALHAES - 

OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CARNEIRO SILVEIRA 

RAMOS - OAB:149.914/RJ

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial da presente Ação de Cobrança ajuizada por T.C. de S. e T.C. de S. 

em face de Furnas Centrais Elétricas S/A. Condeno as Requerentes ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código 

de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por força do que dispõe 

o artigo 98, §3º, do mesmo Código.Sem custas, ante os benefícios da 

assistência judiciária gratuita em favor das Requerentes.Notifique-se o 

Ministério Público Estadual. Transitada em julgado a presente, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 384456 Nr: 20045-07.2009.811.0041

 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: ESTEVAN ANTONIO LEMOS DOS SANTOS, G. 

COIMBRA IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIOMAR JOSÉ MARQUES, ANGELA 

MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço da parte Requerida via INFOSEG, 

pois esta ferramenta é destinada exclusivamente às Varas Criminais.

Intime-se o Requerente para dar prosseguimento ao feito no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1171380 Nr: 40729-06.2016.811.0041

 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: SIDNEI JUSTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 117/119, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 462315 Nr: 30959-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO NICOLAU SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO JOSE LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO G. JOUAN 

JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON APARECIDO 

CAPARROS MORENO - OAB:10.016

 Vistos etc.

Para apreciação do pedido de penhora requerido em fls. 106/107, 

determino que o Exequente apresente nos autos memória de cálculo 

atualizada, no prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1013983 Nr: 29281-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM CALDERARI - TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro a expedição de mandado para avaliação do bem penhorado, 

diante da previsão contida no artigo 871, inciso IV, do Código de Processo 

Civil.

Por consequência, determino que a Exequente apresente, no prazo de 15 

(quinze) dias, o preço médio de mercado do bem penhorado, cujo valor 

será obtido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de 

anúncios de vendas divulgados em meios de comunicação.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 119266 Nr: 7832-76.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF BAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILUCE RAMOS MOREIRA, ANTONIO 

HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA 

- OAB:5480/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Vistos etc.

Observa-se que as partes celebraram acordo no processo em apenso, de 

cód. 121933, visando por fim à presente lide, cujo acordo foi homologado 

por este Juízo nesta data.

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 patrono.

Custas processuais remanescentes pela parte Requerida.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 121933 Nr: 9868-91.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF BAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILUCE RAMOS DE MOREIRA CARUJO, 

ANTÔNIA DELFINA SANTANA, ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA 

- OAB:5480/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 Vistos etc.

As partes BF Ban Factoring Fomento Mercantil LTDA e Antônia Delfina 

Santana comparecem aos autos, informando que celebraram acordo para 

por fim à presente lide e às ações em apenso, pugnando pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 357/360) versam 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos. Por consequência, e estando 

a devedora ciente, homologo a cessão do crédito em questão.

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 patrono.

Custas processuais remanescentes pela requerida Antônia, conforme 

acordado.

Defiro a expedição de ofício ao CRI competente para promover a 

transferência das propriedades dos imóveis matriculados sob o n. 44.437 

e 44.438, conforme requerido no acordo à fl. 359, promovendo no ato as 

baixas necessárias em relação às averbações relativas ao presente feito 

e os processo em apenso.

Após, considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 119950 Nr: 8314-24.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BF BAN FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE NOGUEIRA CARUJO, 

TRANSPORTADORA MORRO GRANDE LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Observa-se que as partes celebraram acordo no processo em apenso, de 

cód. 121933, visando por fim à presente lide, cujo acordo foi homologado 

por este Juízo nesta data.

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 patrono.

Custas processuais remanescentes pela parte Requerida.

Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 913546 Nr: 39213-19.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONINA MARIA DE PAULA, LUCIANO 

NATALINO ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Itau Seguros de Auto e Residência S/A ajuizou a presente Ação 

Regressiva em face de Donina Maria de Paula e Luciano Natalino Arruda, 

todos qualificados na inicial.

 A inicial veio acompanhada de documentos.

A parte Requerente pugna 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 Exequente 

(fl. 85) 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 773859 Nr: 27028-17.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICIO CARDOSO

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Alicio Cardoso em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título do 

benefício do seguro obrigatório, cujo montante deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro 

e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida; e 2) Condenar, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, por inteligência do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 726709 Nr: 22535-31.2011.811.0041

 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: WEBER MELQUIS VENANDE DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 
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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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-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 do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 703325 Nr: 37947-36.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE JESUS SILVA CAMPOS, DANIELLA JESUS 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICA QUIMICA PETROLEO E DERIVADOS 

LTDA, EDSON DE LAIA BOANERGES, MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:19018/A, CARLOS A. J. MARQUES - OAB:OAB/MS 4862, HOMERO 

STABELINE MINHOTO - OAB:26.346/SP, LUIZA C.C. FACCIN - 

OAB:MS/13.757, NADIR GONÇALVES DE AQUINO - OAB:116.353/SP, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP

 Face a interposição de Recurso por ambas as partes, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado das partes para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 889214 Nr: 22737-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO FARIAS SANTOS, CYBELE MONIZ 

FIGUEIRA FARIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, 

AMERICAN AIRLINES INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCÓPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT, MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - 

OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.694, EDUARDO AUGUSTO BORODNI MANZEPPI - 

OAB:MT/9203, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT, 

THOMAS BENES FELSBERG - OAB:19.383/SP

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1213044 Nr: 9309-46.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA BRAGA NOGUEIRA 

CUPOLILLO - OAB:38267/RJ, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, Maristella 

de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, NELSON DA COSTA 

ARAÚJO FILHO - OAB:3.512/MS

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de cinco dias.

Luciene M. de Brito

 Esatgiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1062796 Nr: 52251-64.2015.811.0041

 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: RAUL WALLAS DE CAMPOS LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Raul Wallas de Campos Lima em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício 

do seguro obrigatório no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, por inteligência do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 454773 Nr: 26213-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA EXPRESS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORES 

GODINHO JÚNIOR - OAB:13.565/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 39139 Nr: 6899-16.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMARO OESTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REZZIERI MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT, VALÉRIA 

BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 244136 Nr: 12580-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

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

INCORPORADORA LTDA, RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168804/SP, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, ERIKA MARQUES PEREIRA MALHEIROS - 

OAB:7351/MT, HERMANO DE VILLEMOR AMARAL - 

OAB:109.098-A/SP, MANUELA VIEIRA DA SILVA - OAB:14379, 

PATRÍCIA CHAVES WEST - OAB:11698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BROMBERG GONÇALVES DE 

RESENDE - OAB:4684, THIAGO EULLER BARROS ROCHA - OAB:12140

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido, nos 

termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inexistindo manifestação da parte Exequente, intime-a pessoalmente para 

que promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 342645 Nr: 12792-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA ROTHER BELLUSCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - 

OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:17.563/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fl. 292, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código de 

Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes.

Independente do resultado acima, defiro a busca de bens junto ao Sistema 

RENAJUD, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Defiro a busca das declarações de imposto de renda da parte Executada 

junto à receita federal, que será realizada via sistema Infojud. Diante da 

natureza sigilosa dos documentos, determino sejam arquivados em pasta 

específica nesta Secretaria.

 Das informações, manifeste a parte Exequente no prazo legal.

Sendo positiva a penhora de bens, intime-se a parte Executada para 

ciência e, querendo, impugnar a penhora.

 Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 394407 Nr: 29702-70.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO MOREIRA DOS SANTOS

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

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

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ante o exposto, homologo o laudo pericial apresentado às fls. 317/320 e 

fixo a condenação em R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, conforme estabelecido no acórdão de 

fls. 396/408.Intimem-se as partes, inclusive o Exequente, para promover o 

cumprimento da sentença, na forma da lei.Proceda-se às alterações junto 

à autuação e capa dos autos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 299699 Nr: 13037-47.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAYGA OSTROVER PEIXOTO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZENGUE DO CARMO 

- OAB:9.609/MT, RENATO CASTRILLON LOPES NETO - OAB:20.913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:7077/MT

 Certifico que o Executado foi intimado acerca do despacho de fls.133 , 

decorrendo o prazo sem manifestação, assim em cumprimento aos termos 

da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

autos para intimar a parte Exequente a requerer as providências que 

reputar necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 328726 Nr: 1256-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GAMBALLI NETO, CAROLINA CURVO 

COSTA MARQUES GAMBALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR FRANCISCO GOMES 

COELHO - OAB:2599/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909, 

MARIA DE LOURDES SILVA MELO - OAB:5696 DF, MAX MAGNO 

FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 806912 Nr: 13392-47.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON CORREIA MENACHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 
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patronos, acerca da data da perícia redesignada para o dia 25/10/2018 , 

às 10:00h no endereço situado na Av. das Flores, 843, sl 34 - Complexo 

hospitar Jardim Cuiabá, munido de documentos pessoais e exames já 

realizados.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 759516 Nr: 11827-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUZA CRUZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MULINARI - 

OAB:47342/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço da empresa Executada junto à Receita 

Federal, que será realizado via sistema Infojud, conforme pretendido. O 

resultado da busca segue anexo à presente.

Intime-se a Exequente para que se manifeste, no prazo legal.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020717-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISMEIA DE FATIMA RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISMEREIDE CARVALHO DE O GARRIO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020717-80.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CRISMEIA DE FATIMA RAMOS RÉU: ISMEREIDE CARVALHO DE O GARRIO 

Vistos etc. Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Concedo à Requerente o prazo de 

15 (quinze) dias para juntada das filmagens sobre os fatos noticiados na 

inicial, conforme pretendido. Designo audiência de Conciliação (artigo 334 

do Código de Processo Civil) para 12 de novembro de 2018, às 12:00 

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). Cumpra-se. 

Intime-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018919-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042/O (ADVOGADO)

WALTER PEREIRA DE SOUZA OAB - 452.265.981-49 (REPRESENTANTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA OAB - MG90461 (ADVOGADO)

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482 (ADVOGADO)

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263 (ADVOGADO)

 

Processo n.101.8919-21.2017.8.11.0041 (p) VISTOS EM SANEAMENTO. 

Com fulcro no art. 357 do Código de Processo Civil, passo a proferir 

decisão de saneamento e organização do processo: Da preliminar arguida 

pela parte Requerida em sede de contestação: 1) DA DENUNCIAÇÃO À 

LIDE DA SEGURADORA FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS 

S/A. Primeiramente, observo que o instituto da denunciação da lide, 

previsto no artigo 125 do Código de Processo Civil deve ter interpretação 

restritiva, de modo a abranger unicamente os casos de direito regressivo 

conceituado especificamente na lei, e nas situações assemelhadas. Em 

outras palavras: a utilização dessa forma de intervenção de terceiros 

apenas é admissível quando o denunciado estiver obrigado a indenizar em 

ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda (denunciante). De 

outra sorte, a relação jurídica estabelecida entre as partes configura nítida 

relação de consumo, e nesse ponto cumpre ressaltar que já seria 

suficiente para o descabimento da denunciação da lide, nos termos do 

disposto no artigo 88 do CDC. Vale acrescentar ser deveras prejudicial ao 

Autor/consumidor introduzir nos autos uma nova demanda, em que o 

reconhecimento, do alegado direito de regresso, requeriria análise de 

fundamento novo não constante na lide originária. Outrossim, a hipótese 

vertente não se coaduna com as expressões “lei” e “contrato” contidas no 

inciso II do art. 125 do Código de Processo Civil, pois a “lei” a que se refere 

o texto legal diz respeito a norma específica, a exemplo do artigo 1.646 do 

Código Civil/2002, tampouco se cogita da existência, nos autos, de 

“contrato” com a mesma finalidade, à semelhança de um contrato de 

seguro. Nesse sentido, preleciona o ilustre jurista Vicente Greco filho que, 

“de fato, se admitirmos a denunciação ante a simples possibilidade de 

direito de regresso violaríamos a economia processual e a celeridade da 

justiça, porque num processo seriam citados inúmeros responsáveis numa 

cadeia imensa e infindável, com a suspensão do feito primitivo.” (in Direito 

Processual Civil Brasileiro, páginas 142-143, 2ª edição, Editora Saraiva) 

Portanto, ainda que a seguradora FAIRFAX BRASIL estivesse, por 

contrato, obrigada a ressarcir qualquer prejuízo causado em razão de 

falha na prestação de serviço da Requerida, a denunciação, não se faria 

possível. Desta feita, rejeito a preliminar e INDEFIRO o pedido de 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Superadas as preliminares, declaro o feito 

saneado. Fixo como pontos controvertidos: 1) A existência de culpa 

exclusiva da vítima e daqueles que deveriam zelar por ela, de forma a 

afastar o nexo de causalidade da atividade do fornecedor e o evento 

danoso; Do ônus da prova: Acerca do ônus probatório, a relação 

existente entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do 

CDC, estando o usuário do serviço em posição de desvantagem técnica, o 

que justifica a inversão do ônus da prova, a fim de facilitar a defesa do 

consumidor. Dentro desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro 

configurada a hipótese inscrita no art. 6º, VIII, do Estatuto, razão pela qual, 

DEFIRO A INVERSÃO do ônus da prova. Com fulcro nos artigos 9º e 10 

c/c §2º artigo 357 do CPC, INTIMEM-SE as partes para no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar: a) Se concordam com o julgamento no estado 

do processo. b) Caso negativo, especificarem de modo concreto e 

fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja. Observo que a parte 

deve informar, individual e especificamente, qual tipo de prova pretende 

produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e 

contestação porventura divirjam - será objeto dela). Saliento que 

requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o 

acima estipulado serão tidos por inexistentes e autorizarão o julgamento 

imediato do feito. Visando a avaliar a conveniência de se designar 

audiência, nos termos do artigo 139, V, do Código de Processo Civil, em 

nome da celeridade e da economia processual desde já consulto se há 

possibilidade de composição. Caso solicitados esclarecimentos ou ajustes 

na presente DECISÃO SANEADORA (§1º, art.357), voltem os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. Faculto ainda às partes 

apresentarem para homologação, a delimitação consensual das questões 

de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, do art. 357, do CPC, 

no prazo de 05 (cinco) dias para vinculação das partes e do Juízo. 

Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem qualquer manifestação das 

partes, certifique a escrivania a estabilidade da presente DECISÃO, nos 

termos do §1º do artigo 357 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1021702-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA (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)

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026849-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

LAURA RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL OAB - MT0014341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE (REQUERIDO)

LISE MARIA VIEIRA JORGE (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019760-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de Ação de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT, promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

onde a parte requerente pretende o recebimento da demanda sem a 

apresentação do respectivo protocolo do procedimento administrativo. No 

caso, muito embora a Porto Seguro esteja autorizada a receber os 

requerimentos administrativos do seguro obrigatório DPVAT, ela não é a 

única, de maneira que para se afirmar a existência de recusa eficaz 

quanto ao recebimento do requerimento administrativo, competiria à parte 

requerente demonstrar que tal impedimento é enfrentado também junto as 

demais seguradoras autorizadas, bem como, que demonstrar que já 

percorreu o caminho indicado pela requerida, qual seja, o protocolo junto 

ao SINCOR com o rol completo de documentos, o que não restou 

demonstrado neste caso. Ressaltando que a provocação do Poder 

Judiciário após percorrer a via administrativa, em demandas envolvendo 

DPVAT, já foi reconhecido pelo STF no julgamento de 03/09/2014 do 

Recurso Extraordinário 631.240-MG, com repercussão geral, reafirmado 

no RE 839.314. Assim, não havendo nos autos demonstração de 

requerimento pleiteado pela parte requerente, na via administrativa, 

inexiste razão para postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, 

conforme entendimento do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (AI 172064/2015, 6ª Câm. Cível, julgado em 04/12/2015 – AI 

169999/2015, 2ª Câm. Cível, julgado em 01/12/2015 – Apelação n. 

145056/2016, 1ª Câm. Cível, julgado em 22/11/2016). Dessa forma, não 

estando configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo 

Judiciário, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no 

prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023375-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA LEONINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES GOMES OAB - MT13473-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023375-77.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da existência 

do pedido de urgência, identifico incongruências que inviabilizam a 

apreciação do pedido de gratuidade da justiça. Assinalo que a simples 

declaração de hipossuficiência não corrobora com a alegada 

incapacidade financeira da Autora, devendo ser carreado aos autos 

elementos de prova que sustentem a condição de hipossuficiência exigida 

em lei, mormente ainda, a incompleta qualificação da parte, que não indica 

a capacitação profissional e endereço eletrônico da Requerente. Desta 

feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para querendo, 

juntar aos autos elementos que comprovem que o Autor não possui 

condições financeiras de suportar o recolhimento das custas processuais 

de distribuição da ação e despesas judiciarias, sem prejuízo de seu 

sustento (última Declaração do Imposto de Renda, holerite, CTPS, extrato 

previdenciário, etc.), sob pena de indeferimento do benefício, de acordo 

com o artigo 99, §2º, do CPC. No mesmo ato, adequar rigorosamente a 

peça inaugural, atendendo legalmente todos os elementos fixados no 

artigo 319 do CPC, principalmente quanto a qualificação completa da parte. 

Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para novas deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013812-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIRG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILSON DA SILVA MARINHO OAB - TO3298 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VIEIRA FARIAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1015353-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REPRESENTACOES ENIO D JUNIOR LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA (RÉU)

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (RÉU)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1015353-64.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Inicialmente, no tocante a 

manifestação da parte Requerida no Id.11744859 e Id.11744871, reiterada 

no Id.11745159 ao Id.11745219, reputo insubsistente, porquanto não há 

desordem nos autos que justifique “chamar o feito à ordem” nos termos 

vindicados pela Ré. Isto porque, a presente demanda é regida pela 

legislação especial com rito processual próprio, de modo que, pelo 

princípio da especialidade, está sobreposto o procedimento inserto pela na 

denominada Lei do Inquilinato nº8.245/1991, à regra processual do CPC. 

Lei nº8.245/1991 Art. 79. No que for omissa esta lei aplicam-se as normas 

do Código Civil e do Código de Processo Civil. Código de Processo Civil 

Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão 

desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei no5.869, de 
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11 de janeiro de 1973. [...] § 2o Permanecem em vigor as disposições 

especiais dos procedimentos regulados em outras leis, aos quais se 

aplicará supletivamente este Código. [...] Com efeito, a audiência preliminar 

prevista no artigo 334 do CPC, é dispensável no caso da ação fundada na 

Lei do Inquilinato, por se tratar, via de regra, de ato processual obrigatório 

no procedimento ordinário. Neste ponto, importante registrar que, a 

ocasião em que o legislador recomendou a tentativa de conciliação entre 

as partes, o fez de maneira expressa, como se revela no artigo 68 da Lei 

nº8.245/1991 (Ação Revisional de Aluguel com processamento no rito 

sumário). Observe que, o legislador foi claro e especifico quando 

pretendeu atribuir à lide tratamento diferenciado, com designação 

inaugural de audiência de conciliação, assim como foi pontual ao 

determinar a aplicação subsidiária da lei processual geral (CPC), apenas 

em caso de omissão da lei especial (precitado artigo 79 da Lei Especial). 

Destarte, não merece respaldo o pleito da parte Ré/Locatária quanto à 

suposta irregularidade apontada no recebimento da ação, que não teria 

designado audiência de conciliação do artigo 334 do CPC (Id.7329350), 

tendo em vista a escorreita observância ao rito especial que sustenta a 

presente ação, sendo o indeferimento do pedido formulado pela parte Ré 

medida que se impõe pois, o feito está em perfeita ordem. Não obstante, 

consigno que, à luz dos princípios fundamentais que norteiam relação 

processual, nada impede a composição das partes durante o andamento 

do processo, inclusive durante a fase de cumprimento de sentença, caso 

seja efetivamente pugnado ao juízo a designação do ato e/ou 

homologação do acordo. Por conseguinte, no tocante ao pedido da parte 

Autora no Id.13005986, pleiteando a concessão de tutela provisória de 

urgência, entendo mitigado pela avançada fase processual, inerente a 

especialidade do rito eleito, notadamente a plausibilidade do julgamento 

antecipado da lide (matéria unicamente de direito e a ausência de 

impugnação específica quanto aos pedidos inaugurais), o que macula a 

urgência para cessar/prevenir o risco de dano e/ou ao resultado útil do 

feito, indispensáveis a concessão da medida. Razão disso, postergo a 

análise do pedido formulado pela parte Requerente no Id.13005986, para 

após certificado a ocorrência de citação válida de todos os Réus e, 

consequentemente, a tempestividade/decurso do prazo de resposta, 

eventualmente, operados nos autos, especialmente a contestação do 

Id.9813147 ao Id.9813249 e o prazo da empresa Ré (considerando 

inclusive o comparecimento dos Ids.11744859 ao 11745219, bem como a 

regular/decurso do prazo para impugnação pela parte Autora. Destarte, 

pelos fundamentos lançados: 1) INDEFIRO o pedido formulado pela parte 

Requerida no Id.11744859 e Id.11744871, reiterado no Id.11745159 ao 

Id.11745219, consistente no chamamento do feito a ordem. 2) DETERMINO 

à Secretaria que certifique nos autos a citação válida de todos os Réus, o 

exercício do direito de resposta, bem como o exercício do direito de 

impugnação à contestação da Autora, considerando os comparecimentos 

dos Ids.11744859 ao 11745219 e Id.13005986. 3) Postergo a análise do 

pedido de tutela de urgência formulado pela Autora no Id.13005986, para o 

retorno dos autos com as devidas certidões. Certificados os atos 

assinalados no item 2, exauridos os prazos para cumprimento, voltem-me 

conclusos com urgência. Intime-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023217-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE DA SILVA MOURA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT0018314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 15/10/2018, às 09h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033206-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033894-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001658-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDILEI CALDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005252-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005261-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035627-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO DA SILVA MILITAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT0012709A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037914-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002674-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (RÉU)

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032342-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037070-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038042-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037999-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014824-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT0012507A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (RÉU)

ODONTOPREV S.A. (RÉU)

PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (RÉU)

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI OAB - SP202846 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT0016449A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014824-11.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OXIGENIO CUIABA LTDA RÉU: PERSONALITE CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - ME, SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA, 

BRADESCO SAUDE S/A, ODONTOPREV S.A. Vistos etc. Em sede de 

retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança da 

decisão de id n. 13729680 concedida pelo Juízo da 7ª Vara Cível desta 

Comarca, que se declarou suspeito (14553843), de modo que a mantenho 

por seus próprios fundamentos. Por tal motivo, oficie-se a 3ª Câmara Cível 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça prestando as informações 

solicitadas pelo Excelentíssimo Relator (id n. 14680113). Intime-se a 

requerida Bradesco Saúde S/A para que manifeste, no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca do alegado na petição de id n. 14349030. Certifique-se se a 

requerida Odontoprev S.A. foi devidamente citada. Caso contrário, cite-se 

conforme pretendido pela Requerente por meio da petição de id n. 

14349030. Aguarde a realização da audiência de conciliação designada 

para 11 de setembro de 2018, as 09:30 horas. Cumpra-se. Intimem-se. 

Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000074-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação 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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1036412-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT0012073A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO BRITO FERREIRA (REQUERIDO)
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Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, dar o regular 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037409-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037990-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CUSTODIO DE LANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE JOSE DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com prova escrita (cheque), requisito exigido 

pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 13324521, para 

emenda do pedido inicial. Anotem-se nos autos o novo endereço da parte 

requerida informado no ID 14261517. A seguir, cite-se a parte requerida 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no 

pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, 

§ 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016996-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357/O-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARY CASTORINO DE SALES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com prova escrita (cheque), requisito exigido 

pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 13872440, para 

emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a parte requerida no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 

inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, 

§ 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005971-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. DIAS & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT0010603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLA SOL INDUSTRIA E RECICLAGEM DE PNEUS INSERVIVEIS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerente compelida a 

comprovar a alegada hipossuficiência ou a recolher as custas 

processuais, vem aos autos, requerer o parcelamento das custas, 

fundamentado no art. 98, § 6°, do CPC. Tratando-se de pessoa jurídica, o 

entendimento jurisprudencial dominante, tanto para concessão de 

gratuidade da Justiça, quanto para parcelamento das custas processuais, 

é que sem a comprovação eficaz nos autos, da falta de condições 

financeiras do requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. 

No caso, não ha demonstração cabal de que o requerente passa por 

dificuldade financeira ao ponto de não poder arcar com as despesas 

processuais, tanto que foi compelido a fazer nos autos tal comprovação, e 

o pedido de parcelamento das custas formulado no Id 12588943, 

encontra-se desacompanhado de qualquer documento probatório. Dessa 

forma, não estando nos autos cabalmente demonstrada a incapacidade 

financeira do requerente, indefiro tanto o pedido de gratuidade quanto o 

pedido de parcelamento das custas. Isto posto, intime-se pela segunda 

vez, a parte requerente, por seu procurador, via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a Guia de 

recolhimento das custas processuais e o comprovante de pagamento, sob 

pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base 

no que dispõe o artigo 290 do CPC. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002929-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOURIVAL MATTOS CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT0016606A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEIDILENE DE JESUS SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que a parte requerente vem pedir 

reconsideração do indeferimento da gratuidade, ou o recolhimento das 

custas ao final do processo. Cumpre-me ressaltar que o Código de 

Processo Civil em vigência não abrange a hipótese de pagamento de 

custas ao final do processo, permitindo excepcionalmente o parcelamento 

desta, conforme disposto no artigo 98, § 6º, como forma de resguardar o 

princípio previsto no artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. 

Entretanto, no entendimento jurisprudencial dominante, tanto para 

concessão da gratuidade da Justiça, quanto para o parcelamento das 

custas processuais, é que sem a comprovação nos autos da falta de 

condições financeiras do requerente, o indeferimento de tais benefícios 

deve ser imposto. No presente caso, a gratuidade da justiça foi indeferida 

ao requerente por falta de comprovação convincente nos autos da 

alegada carência econômica. E o pedido de parcelamento formulado no Id 

13060937, também vem desacompanhado de qualquer documento 

probatório, nesse sentido. Diante do exposto, indefiro o pedido de 

reconsideração formulado pelo requerente pelas mesmas razões 

declinadas no despacho lançado no Id 12987788, bem como, indefiro o 

pedido de parcelamento das custas processuais, também por falta de 

comprovação da falta de condições financeiras do requerente para arcar 

com o ônus processual. Intime-se a parte requerente por seu procurador, 

via DJE, pela segunda vez, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

nos autos o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e cancelamento do feito com base no que 

dispõe o artigo 290 do CPC. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretara no indeferimento da petição inicial e cancelamento 

do feito com base no disposto no artigo 330. IV e art. 290 do CPC. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 88 de 607



Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006411-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO EDUARDO COELHO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA ALVES DE SOUZA OAB - MT0015374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE VALERIA RIBEIRO CURVO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com prova escrita (cheque), requisito exigido 

pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 13062201, para 

emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a parte requerida no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 

inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, 

§ 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013676-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FELIX DA SILVA (AUTOR)

MARCIO FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CORDEIRO (RÉU)

PATRICIA LIMONGE CAVLAC (RÉU)

CAROLINA LIMONGE CAVLAC (RÉU)

YASSER GILNEI MASETTI CALDEIRA CORDEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

informar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com prova escrita 

(Contrato), requisito exigido pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido 

formulado no Id 13367533, para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se 

a parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme 

dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o 

requerido será isento do pagamento das custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014700-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPINAS EDUCACAO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLY CORREIA DE SANTANA OAB - SP246127 (ADVOGADO)

PAULO AUGUSTO GRECO OAB - SP119729 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MONICA CAMPOS MESQUITA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria redistribuída por declino de 

Competência pela decisão lançada no Id 13436000, onde a parte autora 

vem aos autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para 

emenda da inicial. O pedido vem instruído com prova escrita, preenchendo 

o requisito exigido pelo artigo 700, do CPC, assim, defiro o pedido 

formulado no Id 13550284, para emenda do pedido inicial. A seguir, 

citem-se as partes requeridas no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem o 

pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários 

advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701 

do CPC), ou oferecer embargos, os quais suspenderão a eficácia do 

mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se 

no mandado, que os requeridos serão isentos do pagamento das custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os 

embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se o 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005929-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FREITAS FERNANDES OAB - MS19171 (ADVOGADO)

LUANA AUXILIADORA FREITAS NEGRETT OAB - MS21917-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APF CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

requerer a desconsideração do pedido de tutela e o prosseguimento do 

feito. Estando o pedido instruído com prova escrita (Nota Fiscal), requisito 

exigido pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 13891902, 

para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a parte requerida no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 

inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, 

§ 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008263-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com prova escrita (Nota Fiscal), requisito 

exigido pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 13741267, 

para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a parte requerida no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 

inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, 

§ 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1029998-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIA PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ARISTIDES CORREA DE CAMPOS (RÉU)

OLIMPIA ANA CORREA DE CAMPOS (RÉU)

EDIVALDO JUVENAL CORREA DE CAMPOS (RÉU)

MARLI LUCIA DE CAMPOS MARIM (RÉU)

ENIVALDO SILVANO CORREA DE CAMPOS (RÉU)

LEANDRO SANTANA MARIM (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso equivocadamente. Aguarde-se o prazo para 

contestação conforme termo da audiência Conciliatória lançada no Id nº 

13317044. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020205-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDEX TAXI LOTACAO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SPADA SALGUEIRO OAB - MT17789/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com prova escrita (cheque), requisito exigido 

pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 14116887, para 

emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a parte requerida no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 

inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, 

§ 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015204-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DAVID REINALDO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA BORRACHARIA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

comprovar o recolhimento das custas processuais, para emenda da inicial. 

Estando o pedido instruído com prova escrita (cheque), requisito exigido 

pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 13652704, para 

emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se a parte requerida no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido 

inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, os quais 

suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme dispõe o artigo 702, 

§ 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o requerido será isento do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Intime-se o requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022758-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAC - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CUIABA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitoria que a parte autora vem aos autos 

informar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando o pedido instruído com prova escrita 

(Nota Fiscal), requisito exigido pelo artigo 700, do CPC, defiro o pedido 

formulado no Id 14476772, para emenda do pedido inicial. A seguir, cite-se 

a parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 

quantia pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% 

(cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Conforme 

dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, que o 

requerido será isento do pagamento das custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Intime-se o requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025748-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE CANCER DE CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA OAB - MT6998/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1025748-18.2017.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Execução de 

Titulo Extrajudicial, onde a parte executada protocolou indevidamente a 

peça de Embargos a Execução dentro desta execução, quando deveria 

tê-lo distribuído. Inadmissível a juntada de embargos nos autos de 

execução, quando sua distribuição é obrigatória. Os Embargos à 

Execução devem tramitar em processo autônomo, ao teor do que dispõe o 

§ 1º do artigo 914 do CPC, Senão vejamos: Art. 914. “O executado, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos. § 1º 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”. 

Dessa forma, por terem sido protocolados de forma inadequada, indefiro 

os Embargos apresentados pela parte executada nesta execução, e para 

fins de evitar tumulto processual, determino que sejam os embargos 

riscados dos autos, cabendo a parte executada tomar as providências 

necessárias para distribuí-lo. Retirem-se imediatamente a visibilidade dos 

documentos anexados indevidamente nesta ação nos Ids: nº 12317530, 

12317549, 12317560, 12317578 e 12317594, para posterior 

prosseguimento da execução. Intimem-se as partes. A seguir, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003906-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (REQUERENTE)

CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME (REQUERENTE)

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (REQUERENTE)

BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO (REQUERENTE)

THIAGO RODRIGO DA COSTA MORAES BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYRHAM MARIA DE ARRUDA REINDEL FONSECA OAB - MT20809/O 

(ADVOGADO)

HELIO TEIXEIRA LACERDA OAB - MT0015283A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLEDER FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1003906-79.2017.8.11.0041 Vistos, Cuida-se de Embargos à 

Execução oferecidos em oposição a Execução de Titulo Extrajudicial em 

apenso, Processo nº 1019112-70.2016.8.11.0041, que objetiva 

recebimento de saldo devedor do Instrumento Particular de Distrato. 

Custas recolhidas. Em síntese, a parte Embargante oferece resistência 

quanto ao título executado, alegando, excesso de execução, asseverando 

o valor executado não corresponde à verdade dos fatos, requerer ao final 

o julgamento procedente dos embargos e a nulidade da execução. Em 

regra geral, a oposição de embargos pelo devedor não suspende a ação 

de execução, salvo se o magistrado, a pedido da parte e após analisar o 

caso, entender estarem presentes os requisitos necessários à concessão 

de tal efeito, conforme disciplina o artigo 919 do CPC, in verbis: CPC - Art. 

919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes. No presente caso, o embargante deixou 

de requerer o efeito suspensivo, bem como deixou de oferecer garantia 

do juízo. Dessa forma, por serem tempestivos recebo os Embargos a 

Execução, sem aplicação do efeito suspensivo, por não ter a parte 

embargante satisfeito os requisitos previstos no art. 919, §1° do CPC, 

necessários ao deferimento. Intime-se a parte embargada, para impugnar 

os embargos, em quinze dias - artigo 920, inciso I do CPC. Apresentada 

impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, inciso II do 

CPC. Intime-se a parte Embargante. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022658-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO IDEAL LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLENIRA DE SOUSA SANTIAGO OAB - RO2006 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE RONDONIA - ASTRON 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Vilhena/RO, objetivando oitiva de testemunha: 

Alessandro Barbosa Dorileo. No caso, conforme informação enviada pela 

Superintendência Regional da Policia Federal - Id 13555610, a testemunha 

a ser ouvida nesta missiva, trata-se de funcionário público aposentado. 

Anotem-se nos autos o endereço da testemunha Alessandro Barbosa 

Dorileo, conforme informação constante no Id nº 13555610. Para a 

realização da audiência, objeto do ato deprecado designo o dia 28 de 

Novembro de 2018, as 13h:30mn, a ser realizada na sala de audiência 

deste Juízo no Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes, Centro Político Administrativo - Telefone (65) 3648-6000. 

Caberá ao advogado da parte que arrolou a testemunha intimá-la, por 

carta com aviso de recebimento, acerca do dia, horário e local da 

audiência ora designada, devendo juntar aos autos cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento, com 

antecedência mínima de 03 (três) dias em relação à audiência, nos termos 

do art. 455, §1º, do CPC. Comunique-se ao Juízo Deprecante quanto a 

data da audiência, inclusive para que dê ciência às partes/procuradores, 

servindo cópia deste despacho como Ofício. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014105-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE CASTRO (REQUERENTE)

PAULINO CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMONA JARA CACEREZ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EMILIO CHARUPA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1014105-29.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta 

Precatória redistribuída a este Juízo, conforme decisão lançada no Id nº 

13435619. Estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Estando a missiva revestida 

dos requisitos exigidos pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da 

ordem deprecada, servindo a cópia da presente como mandado. 

Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e seguintes da 

CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de origem com 

nossas homenagens, e as baixas pertinentes, disciplinadas pela 

CNGC-MT. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014385-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE APARECIDA CACHIATORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANNE KARINE LOUZICH HUGUENEY WIEGERT (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1014385-97.2018.8.11.0041 Vistos, Tendo em vista a 

gratuidade da Justiça deferida a parte requerente conforme decisão 

lançada no Id 14130226, desnecessária a diligencia para cumprimento do 

ato deprecado. Assim, cumpra-se o despacho lançado no Id 13754072. 

Intime-se a parte requerente. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001221-88.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ESPOLIO DE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA CONCEIÇÃO MENDES FRANÇA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMARTINE FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

JULIO CONCEIÇÃO MORAIS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SABASTIÃO CONCEIÇÃO DE MORAES (HERDEIRO)

JULIO CONCEIÇÃO DE MORAES FILHO (HERDEIRO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

CP nº 1001221-88.2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória 

com custas recolhidas, restando pendente de comprovação nos autos, o 

recolhimento da diligência para cumprimento do ato deprecado, o que 

deverá ser providenciado pela parte interessada. Dessa forma, não se 

tratando de parte de beneficiária da gratuidade, intime-se a parte 

requerente para comprovar o recolhimento da diligência para cumprimento 

do ato deprecado. Consigne-se que a parte poderá consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando aos autos o comprovante original do depósito do recolhimento 

da diligência, efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o 

disposto na Portaria 64/2013/DF. Comprovado o recolhimento da diligência 

nos autos, estando a presente missiva revestida dos requisitos exigidos 

pelo art. 260 do CPC, determino o cumprimento da ordem deprecada, 

servindo a cópia da presente como mandado. Atenda-se a disposição 

contida no artigo 1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Se, decorrido o prazo 

de 30 dias sem o cumprimento da determinação acima, devolva-se à 

origem, no estado em que se encontra, observadas as providências 

pertinentes com apoio com apoio na seção 7, art. 393, da CNGC/MT - 

seção 7, art. 393, da CNGC/MT. Após o cumprimento, observadas as 

baixas e formalidades legais, devolva-se a presente à comarca de origem 
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com nossas homenagens. Às providências. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031565-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALIMENTOS DALLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ZORZO SILVA LUGO MAGDALENA OAB - MS18560 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NUTRANA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, distribuída ao Juízo do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, equivocadamente 

encaminhada a este Juízo, conforme manifestação acostada no Id 

10303139. Dessa forma, com base nas informações acima citadas, 

determino redistribuição do presente feito a uma das varas do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT, com as nossas homenagens. 

Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023004-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AGUIDA DARIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R.S.M. DA ROCHA - ME (RÉU)

ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA (RÉU)

ALONSO VITORINO BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1023004-16.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Compulsando os autos, 

verifico que a parte Autora alega incapacidade financeira, porém não traz 

aos autos prova da hipossuficiência. Por conseguinte, o fundamento 

jurídico do pedido é o inciso IX, do §1º do artigo 59 (despejo por falta de 

pagamento). Todavia, nesta hipótese, é necessário que o contrato de 

locação não esteja amparado pelas garantias contratuais previstas no 

artigo 37 da Lei nº8.245/1991, o que não se visualiza no presente caso, já 

eu o contrato está garantido por fiança (Alonso Vitorino Barreto – 

Id.14341921). Desta feita, considerando as ponderações exaradas pelo 

próprio Autor, INTIME-SE a parte Requerente, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo (artigo 321 do CPC), EMENDE A INICIAL para fim de, 

querendo: 1) JUNTAR aos autos a última Declaração de Imposto de Renda 

e elementos que comprovem que a Autora não possui condições 

financeiras de suportar o recolhimento das custas processuais de 

distribuição da ação e despesas judiciarias, sem prejuízo de seu sustento, 

sob pena de indeferimento do benefício, de acordo com o artigo 99, §2º, 

do CPC. 2) ESCLARECER/ADEQUAR a causa de pedir do pedido liminar, 

considerando a garantia contratual da locação (fiança), frente a exigência 

legal prevista no artigo 59, §1º, inciso IX da Lei do Inquilinato, sob pena de 

indeferimento do pedido liminar. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos 

para novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025240-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO AGUIAR CRISPINIANO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA (RÉU)

ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025240-38.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte 

Autora não formulou pedido de gratuidade da assistência judiciária e, até o 

momento, não juntou aos autos comprovante da emissão e recolhimento 

da guia de distribuição da ação. INTIME-SE a parte Requerente, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, observando as disposições do Provimento n. 

22/2016 – CGJ/MT e a Resolução n. 185 de 18/12/2013 – CNJ e Lei n. 

11.419/2006, sob pena cancelamento da distribuição do feito, nos termos 

do artigo 290 do CPC. Comprovado o recolhimento, voltem os autos 

conclusos para análise de pedido com urgência. Intime-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013094-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CESAR DE JORGE OAB - SP0200651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PINUSBRAS EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA BUGALHO PIOLI OAB - PR36498 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Paula Miranda Leite Garcia (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte decisão: “Vistos: 1- 

Considero a presente instrução processual encerrada.. 2- Defiro o pedido 

da advogada da Requerida para juntada do substabelecimento. 3- Após, 

proceda-se com a devolução da presente deprecata para comarca de 

origem, com as homenagens deste juízo. 4- As partes presentes saem 

cientes e intimadas desta decisão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002491-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KEYYLY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896/O (ADVOGADO)

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (RÉU)

TMS CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022181-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDA ALVES RODRIGUES (AUTOR)

MARIA ADENIL DA SILVA (AUTOR)

MANOEL GONCALVES SANTANA (AUTOR)

LEONCIO VITORIO DE ASSIS (AUTOR)

PAULO JOSE DINIZ (AUTOR)

FLORISVALDO TEODORO DE OLIVEIRA (AUTOR)

TEREZA FRANCISCA DE OLIVEIRA (AUTOR)

VILMA WOLKER GOMES (AUTOR)

FRANCISCO DE SOUZA BRANDAO (AUTOR)

MARLENE DE BRITO DINIZ (AUTOR)

ACELINA ALVES DAS CHAGAS (AUTOR)

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

SONIA SELLA (AUTOR)

MARIA JOSE ALMEIDA (AUTOR)

JUVELINA NUNES SANTANA (AUTOR)

JOANA MARIA DA SILVA (AUTOR)

ALOISIO RAMOS DE ALMEIDA (AUTOR)

IVONE FERREIRA NEVES (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 92 de 607



Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 12/11/2018, às 11h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023764-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINA MOREIRA NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECURITY SEGURANCA LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, dar o regular 

andamento ao feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014513-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RHIGOR SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP (AUTOR)

RHIGOR ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

FÁBIO DE ARAÚJO COUTINHO (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 05/11/2018, às 11h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005287-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YSLLED VILELA 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)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028731-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROBSON DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte Requerida para, manifestar 

sobre o laudo pericial.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076757 Nr: 58449-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIJAN MAMADES CALACA

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

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

11.439

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

SILVA - OAB:

 Processo Código nº 1076757

Vistos,

Trata-se de processo em fase de Execução de Sentença, onde a parte 

executada intimada deixou de pagar o valor da condenação, vindo a parte 

exequente requerer a realização da penhora eletrônica via Bacenjud.

Isto posto, não havendo comprovação do pagamento da condenação nos 

autos, e considerando que dinheiro é o primeiro item no rol de preferência 

de penhora (artigo 835, I do CPC), defiro a penhora eletrônica requerida as 

folhas 104/106.

Formalize-se a busca no Banco Central do Brasil, via Sistema Bacenjud, 

para penhora de valores na conta corrente existente em nome da parte 

executada, até o limite do débito exequendo. Mantenha-se o processo em 

gabinete, por 48 horas, até que se processe a ordem expedida junto ao 

Banco Central do Brasil.

A Busca realizada via Bacenjud, obteteve resultado positivo, sendo 

bloqueando na conta Bancária da parte executada o valor de R$ 

10.541,82 (Dez mil quinhentos e quarenta e um reais e oitenta e dois 

centavos), que foram transferidos para a Conta Única do TJ/MT, conforme 

número do Identificador de Depósito – ID, gerado no recibo de 

transferência, o qual, constituo como termo de penhora. Segue anexo a 

esta decisão o extrato do Bacenjud.

Oficie-se a Conta Única do TJ/MT, solicitando a vinculação do valor 

penhorado para estes autos.

Intime-se a parte executada da penhora realizada, por seu patrono, via 

DJE, e aguarde-se o prazo de impugnação (artigo 525 do CPC).

 Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 1º de Agosto de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1321334 Nr: 13584-04.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIOVALDO NUNES DE 

FREITAS, SOTRAUMA S/C LTDA

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

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, GABRIELA BENINE SALICIO - OAB:OAB/MT18.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

efetuar a retirada dos documentos expedidos no autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1125746 Nr: 21235-58.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO FLAVIO DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO 

- OAB:18415
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº1125746

VISTOS,

INDEFIRO o pedido formulado as fls. 44, pois acobertado pelos efeitos da 

preclusão, haja vista o protocolo da petição cerca de 3 (três) meses após 

a publicação da decisão de fl.43.

É da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL 

TELECOM S.A. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO. PRAZO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. 

INEXISTÊNCIA. 1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, 

pelo tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, 

deve ser afastada a alegada violação do art. 535 do Código de Processo 

Civil. 2. Para o conhecimento do recurso especial é indispensável o 

prequestionamento da questão de direito federal, que ocorre com 

manifestação inequívoca acerca da tese pelo acórdão recorrido, condição 

que não se verificou na hipótese dos autos. Incidência da vedação 

prevista no verbete sumular 211/STJ. 3. O pedido de reconsideração não 

interrompe nem suspende o prazo para interposição de agravo de 

instrumento, que deve ser contado a partir do ato gerador do 

inconformismo. 4. Os embargos de declaração, ainda que opostos para 

prequestionamento, são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece 

de omissão, contradição ou obscuridade, nos ditames do art.535 do CPC, 

bem como para sanar erro material, vícios inexistentes na espécie. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento (STJ. AgRg no AREsp n. 

35.816/RS, rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 28-5-2013, grifo nosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 892990 Nr: 25183-76.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAIR DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 14.547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, 

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209/A

 Certifico que, encaminho intimação da advogada AMANDA FERREIRA 

BORGES para, realizar a devolução dos autos imediatamente em cartório, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889108 Nr: 22663-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR VIANA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S.A

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

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

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

OAB:13241

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca das fls. 292/298.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1167939 Nr: 39245-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER VALEJO CEBALHO

 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

 Código – 1167939.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 150 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 146/149 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 148 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 150.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1033210 Nr: 38214-32.2015.811.0041

 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: GREICE SENA DE ARAUJO

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - 

OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial complementar de fls. 481/487 

juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 194090 Nr: 7748-07.2005.811.0041

 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: RENATO CORREA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE BARROS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 Código: 194090

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente estes autos, extrai-se que a representante da 

Defensoria Pública Estadual, curadora especial dos requeridos citados por 

edital (fls. 164), não foi intimada para manifestação acerca do laudo 

pericial, bem como de sua complementação.

Deste modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade, CHAMO O FEITO 

A ORDEM e determino a intimação da Defensoria Pública para 

manifestação, no prazo de 15(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença, ocasião em que 

também serão analisadas e decididas as preliminares suscitadas nas 

contestações acostadas nos autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 13 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801267 Nr: 7697-15.2013.811.0041
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 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: DORIVAL LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIVALDO NUNES DE FREITAS

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

OAB:9.237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON NEVES ALVES - 

OAB:6182/MT, ODAIR A BUSÍQUIA - OAB:OAB/11.564-A

 [...] Desta feita, INDEFIRO, por ora, os pedidos de fls.409/410, reiterado às 

f l s . 4 4 0 / 4 4 2 ,  a t é  q u e  s e j a  r e g u l a r i z a d a  a 

renúncia/revogação/substabelecimento do mandado outorgado às fls.73, 

consignando que tais profissionais (outorgados legalmente pelos Réus) 

permanecem responsáveis pela defesa dos Réus até, eventual, 

substituição válida. INTIME-SE a parte Requerida para que no prazo de 15 

(quinze) dias regularize a representação processual, com a prova 

inequívoca da extinção do mandato outorgado em favor dos profissionais 

constituídos às fls.73, incluindo ratificação dos mandantes/Réus à 

substituição do mandato outorgado, especialmente o substabelecimento de 

fls.411, sob pena de ser considerado ineficaz os atos praticados pelo 

profissional irregularmente substabelecido, sem prejuízo demais 

penalidades afetas ao ato.Por economia processual, atendida a presente 

determinação, DETERMINO que a Secretaria promova a devida retificação 

cadastral da representação postulatória da parte Requerida. Assinalo que, 

em caso de ser ratificada a substituição da representação dos Réus em 

favor do subscritor da petição de fls.440/441, serão convalidados os atos 

praticados pelo subscritor em favor da parte Requerida, incluindo a 

manifestação de fls.416/437 e a intimação/comunicação acerca dos atos 

praticados após a petição de fls.409/410, em razão do comparecimento 

espontâneo de fls.440/441, hipótese em que, após as retificações 

cadastrais, certifique-se, e AGUARDAR-SE a realização da audiência de 

instrução e julgamento designada às fls.438 (14/11/2018 às 

13h30).Decorrido o prazo in albis, ou não sendo ratificada a substituição 

da representação processual em favor do subscritor de fls.440/441, 

voltem-me conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 

2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 772815 Nr: 25933-49.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO FERREIRA CARMIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Código – 772815.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 201 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 193/196 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 195 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 201.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 335102 Nr: 5729-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B, MURILO BARROS SILVA FREIRE - 

OAB:8942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:8239-B/MT

 PROCESSO CÓDIGO N.: 335102

VISTOS,

 INTIME-SE a parte Exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias traga 

aos autos os dados do inventariante e/ou dos sucessores do Executado 

para promover a regularização processual de ambos os feitos, devendo 

ainda, comprovar o andamento dos autos da habilitação de crédito, sob 

pena de extinção da execução.(artigo 485, IX do CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1146212 Nr: 30052-14.2016.811.0041

 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: JOACIR ROQUE MACHADO

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial de fls. 158/160 juntado nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405936 Nr: 37337-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR MARQUES SOUZA

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

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

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

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Código – 405936.

VISTOS,

A parte Requerente à fl. 300 manifestou concordância ao valor depositado 

pela parte Requerida às fls. 296/299 para pagamento do valor da 

condenação.

 Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

Expeça-se ALVARÁ do valor depositado à fl. 299 em favor da parte 

Requerente, a ser creditado na conta indicada à fl. 300.

Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos termos do art. 

90 do CPC.

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 778914 Nr: 32343-26.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOLDER REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, 

SIFCO S/A, METALURGIA E TUBOS DE PRECISÃO LTDA, BR METALS 

FUNDIÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO AUGUSTO DOS SANTOS 

NOCCHI - OAB:14.913-B/OAB-MT, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15015-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ana luisa costa duarte - 

OAB:223418 OAB-SP, FABIO JOSE DOS SANTOS - OAB:16.263, LUIZ 

HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:16.694A OAB/MT, MARCO 

MARTINS DA COSTA SANTOS - OAB:72080, TATIANA MELISSA 

GUIMARAES - OAB:294834-SP

 "(...)INTIME-SE o Perito para dizer se aceita o encargo, bem como 

apresentar sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias.Em 

seguida, digam sobre a proposta honorária, também no prazo de 05(cinco) 

dias, e, havendo concordância depositem a requerente e a requerida 

ALUJET, em rateio, o valor total pretendido, autorizando desde já o 

levantamento pelo Perito de 50%, no início dos trabalhos e o restante na 

entrega do laudo, ficando autorizado o levantamento do restante dos 

honorários periciais, após, a entrega do laudo.Agende-se com o expert a 

data de início dos trabalhos, intimando-se as partes, certificando a 

ocorrência nos autos. Apresentado o Laudo Pericial nos autos, sobre ele 

digam as partes, no prazo de 15(quinze) dias.INDEFIRO, desde logo, a 

produção de prova oral e testemunhal pleiteada, porquanto inútil e 

desnecessária, uma vez que o objeto litigioso versa sobre questões 

essencialmente técnicas, razão pela qual a prova pericial acima 

determinada, mostra-se a única modalidade cabível, adequada e pertinente 

para o deslinde da ação e apuração dos fatos controvertidos.Por fim, em 

face da decisão do incidente de Impugnação ao Valor da Causa juntada as 

fls. 1469/1470, que reajustou o valor dado a esta lide, determinando a 

requerente o depósito da diferença das custas processuais, certifique a 

secretaria a respeito do cumprimento daquela decisão. Em caso positivo, 

cumpra-se integralmente a presente decisão, em caso negativo, voltem-me 

os autos conclusos para extinção da ação. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá 

(MT), 13 de agosto de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 841635 Nr: 45855-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUSERDES DE BARROS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ VILAR GARCIA, FRANCISCO VILAR 

GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILA QUINTEIRO 

DE ALMEIDA - OAB:12358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal 

efetuar a retirada dos documentos expedidos no autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 348127 Nr: 18339-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTIL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI - 

OAB:8239-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT, MURILO BARROS SILVA FREIRE - 

OAB:8942/MT

 VISTOS,(...)o óbito da parte EMBARGANTE, pelo r. causídico.Ao contrário 

da manifestação do Embargado às fls. 59, não houve tentativa de 

intimação pessoal da inventariante do Embargante, a uma porque não há 

qualquer documentação que identifique quem teria assumido esse 

encargo, e, a duas, porque a petição de fls. 41 apensa informa o nome da 

ex-consorte do de cujus, circunstância que não faz presumi-la como 

inventariante.De outra sorte, ainda que houvesse omissão dos 

sucessores do Embargante falecido, se diligente a parte contrária, poderia 

ter a iniciativa de promover a regularização do processo por meio da 

habilitação, até porque seria o único meio de também ter prosseguimento o 

processo de execução, de modo que verificada igualmente sua desídia, 

não há como imputar a paralisação unicamente aos herdeiros do 

falecido.A par disso, considerando que o processo de execução em 

apenso (código n.335102) está suspenso em razão do pedido da parte 

Exequente (Embargada) “até que se decida, de forma definitiva, o 

incidente de habilitação de crédito” promovido nos autos do inventário na 

Comarca de Rejente Freijó/SP (n.1000608-35.2015.8.26.0493), entendo 

prudente que a parte Exequente traga aos autos todos os dados do 

inventariante ou dos sucessores do “de cujus” a fim de que os mesmos 

sejam intimados para promoverem a habilitação no presente feito. 

Ademais, não se pode desconsiderar que sendo a representação das 

partes em juízo pressuposto processual de validade, não estando esta 

regular, em razão de não haver se operado a substituição da parte 

falecida quando da ocorrência do seu óbito, a extinção do feito é medida 

que se impõe. Desta feita, INTIME-SE a parte Embargada para que no 

prazo de 15 (quinze) dias traga aos autos os dados do inventariante e/ou 

dos sucessores do Embargante para promover a regularização 

processual de ambos os feitos, devendo ainda, nos autos da execução 

em apenso, comprovar o andamento dos autos da habilitação de crédito, 

sob pena de extinção da execução e por consequência a perda do objeto 

dos presentes embargos (artigo 485, IX do CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123675 Nr: 20319-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENILSON DA SILVA FRANÇA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora manifestar-se 

acerca das fls. 82//99.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076757 Nr: 58449-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIJAN MAMADES CALACA

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

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

11.439

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

SILVA - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19671 Nr: 1840-08.2001.811.0041

 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: ESPÓLIO DE RENE BARBOUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY, para devolução dos autos nº 1840-08.2001.811.0041, 

Protocolo 19671, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 761933 Nr: 14434-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI, SÔNIA ROSA PAIM BIASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL ALVES DE MIRANDA, JUARES 

ANTONIO BATISTA DO AMARAL, MARCIO TADEU SALCEDO, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO TADEU SALCEDO - 

OAB:6038/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, juntar aos 

autos o comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

para, o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 391180 Nr: 26479-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

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

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

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Exequente para, juntar aos 

autos o comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

para, o cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 915757 Nr: 40658-72.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO MOREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE SILVA MORANDI - 

OAB:15.961-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, THIAGO DE PAULA LUZ - OAB:GO/ 31.404

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131088 Nr: 23432-83.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1143273 Nr: 28795-51.2016.811.0041

 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: LIDIO ANIZIO MACIEL DE ASSUNÇÃO

 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 CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132304 Nr: 24011-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANGELICA DOS SANTOS ROCHA, Cpf: 

43422470115, Rg: 1257006-0, Filiação: Maria Augusta dos Santos Rocha 

e Odair Antonio Rocha, data de nascimento: 06/11/1967, brasileiro(a), 

natural de Anapolis-GO. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte Autora busca o judiciário por meio desta ação 

monitória o ressarcimento referente aos valores de 16 mensalidades 

escolares não pagas. Dá-se à causa o valor de R$ 15.033,65 (quinze mil e 

trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 1132304Vistos,Neste feito, a 

parte Angélica dos Santos Rocha, não foi localizada no endereço indicado 

nos autos, nem no endereço informado pelo Sistema Infojud, conforme se 

verifica na certidão de folhas 52/54.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 Angélica dos Santos Rocha,, 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, 02 de Agosto de 2018.Yale Sabo 

MendesJuiz de Direito

Observações: Designo o dia 29/10/2018, às 12h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

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, NIKOLAS WARRICKI 

PRAWUCKI, digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Jorge José Noga Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 746096 Nr: 43279-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 
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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: WALDETE LEAO GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ROBERTO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SERGIO ROBERTO MOTTA, Cpf: 

20885601149, Rg: 410.368, brasileiro(a), casado(a), empresario. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte Autora busca o judiciário por meio desta ação 

de despejo cumulado com pedido de cobrança referente aos valores de 

alugueis não adimplidos desde o mês JULHO/2008. Dá-se à causa o valor 

de R$ 30.432,71 (trinta mil quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e um 

centavos).

Despacho/Decisão: Código do Processo nº 746096Vistos, Nesta Ação de 

Despejo por Falta de Pagamento c/c cobrança as partes se compuseram 

em relação a desocupação do imóvel conforme termo de folhas 46/47, 

prosseguindo o feito em relação a Cobrança de Alugueis.No caso, a parte 

requerida Sergio Roberto Motta, não foi localizado no endereço indicado 

nos autos, tendo o autor requerido a citação deste, por edital.Solicitada a 

busca de informações cadastrais quanto ao endereço da parte requerida 

junto a Receita Federal via sistema Infojud, sendo encontrado o mesmo 

endereço indicado no pedido inicial (fls. 88), sendo perfeitamente cabível a 

citação por edital. Assim, esgotados os meios disponíveis para localização 

da requerida, presente nos autos, a hipótese prevista no § 3º, do artigo 

256 do CPC. Dessa forma, defiro o pedido formulado pela requerente as 

folhas 89, cite-se por edital a parte requerida Sergio Roberto Motta, 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 mesmo códex, 

consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. 

Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 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, 31 de Julho de 2018.Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Observações: Designo o dia 29/10/2018, às 08h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

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, NIKOLAS WARRICKI 

PRAWUCKI, digitei.

Cuiabá, 13 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: 1022939-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022939-21.2018.8.11.0041. AUTOR: KATIA 

REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. Kátia Regina Joerke Mendes Teixeira 

ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de 

Urgênica em face de Unimed Cuiabá, ambas qualificadas nos autos. A 

Requerente relata que foi diagnosticada com Transtorno Bipolar Grave há 

vinte anos e em novembro de 2016 seu quadro clínico agravou para o 

quadro maníaco-depressivo, com pensamento suicida constantemente. 

Alega que sua médica psiquiatra lhe indicou o tratamento médico ECT 

(Eletroconvulsoterapia), pois os tratamentos convencionais não surtiram o 

efeito desejado, todavia a Requerida negou o custeio do tratamento. 

Aponta a urgência do pedido. Requereu, em sede de tutela de urgência, 

que a Requerida seja compelida a custear o tratamento de 

eletroconvulsoterapia (ECT), na quantidade de sessões solicitadas pela 

médica psiquiatra. Emenda à inicial, com documentos. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 14652831, com seu 

documento, e, por consequência, defiro a assistência judiciária gratuita 

pretendida, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e passo 

à apreciação da tutela de urgência reivindicada. 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. A inicial vem acompanhada com 

documento (id n. 14653317) que comprova a relação jurídica existente 

entre as partes, bem como a prescrição médica para realização do 

tratamento mencionado na exordial (id n. 14653188 e 14653168), 

evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. Além disso, o 

documento de id n. 14653210 indica, ao menos neste momento 

processual, que a Requerida não autorizou o custeio do tratamento na 

forma prescrita. Por sua vez, o perigo do dano resta evidente diante do 

grave quadro clínico apresentado pela Requerente, visto que está 

acometida de depressão grave e de acordo com os documentos que 

instruem a inicial, a ausência de uma sequência no tratamento prescrito 

poderá acarretar danos à saúde da paciente e até mesmo acarretar a sua 

morte. Nesse contexto, não pode a Requerida negar a cobertura dos 

tratamentos na forma prescrita, indo de encontro a recomendação médica 

quanto à imprescindibilidade dos tratamentos. Somado a isso, salienta-se 

que no caso em tela estão em jogo os princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. 

Consigne-se, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o efeito 

do tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual 

juízo de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para 

ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. Desta forma, 

nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes os 

requisitos exigidos em lei para deferimento da tutela na forma pretendida. 

Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE 

COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – 

AUTISMO – TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL 

MÉDICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do 

artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, 

antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado 

e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Não pode o 

plano de saúde, por conta própria alterar ou ir de encontro a 

recomendação médica quanto à imprescindibilidade do tratamento especial 

a ser fornecido ao agravado. III - O preceito maior da dignidade da pessoa 

humana e do direito à vida prevalecem em face de divergências 
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encontradas no que diz respeito ao fornecimento de serviço médico ao 

indivíduo.IV - Ainda que o tratamento indicado pelo médico especialista, 

não conste no rol de tratamento da ANS – Agência Nacional de Saúde, 

não pode a agravante, utilizar esse pretexto para se furtar de atender à 

cuidado médico essencial para garantir um tratamento digno ao agravado. 

(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Diante do exposto, 

nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de 

urgência reivindicada para determinar que a Requerida custeie, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o tratatamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), na 

quantidade de ssões solicitadas pela médica psiquiatra da Autora. Em 

caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 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 13 de 

novembro de 2018, às 11:30 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos 

mandados, de citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá 

caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A 

parte Requerente será intimada 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). Sirva a presente 

decisão como mandado que deverá ser cumprida por Oficial de Justiça 

plantonista, caso necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Tatiane Colombo 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020207-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JUSTINO PAES BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020207-67.2018.8.11.0041. AUTOR: JOAO 

JUSTINO PAES BARROS RÉU: UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. L. Y. P. B, representado por seu genitor João Justino Paes de 

Barros, ajuizou a presente Ação de Obigação de Fazer com Antecipação 

de Tutela de Urgência em face de Unimed Federação do Estado de Mato 

Grosso e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, todos 

qualificados nos autos. Narra a inicial que o Requerente nasceu 

prematuro, em 2012, e foi encaminhado para a Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) neonatal do Hospital Fêmina, que provocou um quadro 

clínico com várias deficiências, tendo sido indicado acompanhamento 

especializado e intensivo em tempo integral. Afirma que após o nascimento 

as Requeridas custearam os serviços e tratamentos indicados, todavia 

houve a interrupção abrupta da assistência, tendo seu genitor assumido 

com os gastos. Aponta que seu genitor não possui mais condições 

financeiras de arcar com os custos elevados do acompanhamento 

especializado e as Requeridas negam o custeio do tratamento. Alega que 

é necessário o acompanhamento especializado e que a suspensão dos 

serviços pelas rés se deu de forma abusiva. Salienta a urgência do 

pedido. Requereu, em sede de tutela de urgência, que as Requeridas 

sejam compelidas a custear as despesas com enfermagem, cuidadoras 

em tempo integral, visitas médicas periódicas, tratamento fonoaudiólogo, 

fisioterapia respiratória e básica, terapia ocupacional e fornecimento dos 

medimentos necessários à criança. Emenda à inicial, com documentos. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda à inicial de id n. 

14501890, com seusdocumentos, e, por consequência, passo à 

apreciação da tutela de urgência reivindicada. 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. A inicial vem acompanhada com 

documentos (id n. 14502593 e 14502893) que comprovam a relação 

jurídica existente entre as partes, bem como a prescrição médica para 

realização dos tratamentos mencionados na exordial (id n. 14502921), 

evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. Além disso, o 

documento de id n. 14502912 indica, ao menos neste momento 

processual, que a Requerida foi devidamente notificada para custeio do 

tratamento na forma prescrita, todavia quedou-se inerte. Por sua vez, o 

perigo do dano resta evidente diante do grave quadro clínico apresentado 

pelo Requerente, que necessita de tratamento especial e de acordo com 

os documentos que instruem a inicial, a ausência de uma sequência no 

tratamento prescrito poderá acarretar danos à sua saúde. Nesse 

contexto, não pode a Requerida negar a cobertura dos tratamentos na 

forma prescrita, indo de encontro a recomendação médica quanto à 

imprescindibilidade dos tratamentos. Somado a isso, salienta-se que no 

caso em tela estão em jogo os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. Consigne-se, 

ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o efeito do 

tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo 

de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para ressarcimento 

das despesas que foi obrigada a suportar. Desta forma, nesta fase de 

cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos exigidos em 

lei para deferimento da tutela na forma pretendida. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE COM 

GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – AUTISMO 

– TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou 

não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Não pode o plano de saúde, 

por conta própria alterar ou ir de encontro a recomendação médica quanto 

à imprescindibilidade do tratamento especial a ser fornecido ao agravado. 

III - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida 

prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao 

fornecimento de serviço médico ao indivíduo.IV - Ainda que o tratamento 

indicado pelo médico especialista, não conste no rol de tratamento da ANS 

– Agência Nacional de Saúde, não pode a agravante, utilizar esse pretexto 

para se furtar de atender à cuidado médico essencial para garantir um 

tratamento digno ao agravado. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

02/03/2018) Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que 

as Requeridas autorizem, no prazo de 01 (um) dia, os tratatamentos 

solicitados pela médica pediatra do Autor. Em caso de descumprimento, 

fixo multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 30 

(trinta) dias. Defiro a assistência judiciária gratuita pretendida, 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 
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verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências; Portanto, evidenciada a 

hipossuficiência da parte Requerente e diante da verossimilhança das 

alegações contidas na inicial, inverto o ônus da prova. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 13 de 

novembro de 2018, às 12:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação instalada neste Fórum. Citem-se as Requeridas, 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). A 

parte Requerente será intimada 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). DETERMINO que a 

secretaria cumpra integralmente a decisão de id n. 14068792, excluindo do 

sistema PJE os documentos juntados anteriormente à referida decisum. 

Sirva a presente decisão como mandado que deverá ser cumprida por 

Oficial de Justiça plantonista, caso necessário. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tatiane Colombo Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011817-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE PAULA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA OAB - MT0007530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011817-11.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, A despeito da existência 

do pedido de urgência, identifico incongruências que inviabilizam o 

recebimento da exordial. Assinalo que a Autora não cadastrou o polo 

passivo da ação de acordo com a exordial e documentos anexados aos 

autos. Além disso, qualificou inadequadamente o polo passivo na petição 

inicial, indicando de maneira incorreta o CNPJ da pessoa jurídica 

Demandada, impossibilitando a retificação no sistema, caso seja 

necessário. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, para 

querendo, esclareça a inconsistência entre o “polo passivo declinado na 

exordial” e o “polo passivo cadastrado” no momento de distribuição da 

ação, requerendo o que é de direito, sob pena de indeferimento da inicial. 

No mesmo ato, se for o caso, indique com precisão os dados cadastrais 

da pessoa jurídica demandada, viabilizando a retificação no sistema se 

necessário, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, voltem-me conclusos para novas deliberações. Com fulcro no art. 

98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025478-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR JOSE FERREIRA (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 1025478-57.2018.8.11.0041 AUTOR: EDGAR JOSE 

FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS V 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora assevera que, 

ao buscar previamente o protocolo do requerimento administrativo do 

seguro a que faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal 

da seguradora requerida. Pois bem. Como é cediço, por expressa 

determinação legal, a seguradora deve receber os documentos que 

acompanham o requerimento de pagamento do benefício “mediante recibo, 

que os especificará” (art. 5º, § 2º, Lei nº 6.194/74). Da mesma forma, nos 

termos do art. 32 da Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre os 

danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, prêmio, 

condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro Obrigatório, 

as seguradoras deverão aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa 

autorização da SUSEP. A seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, integra o consórcio DPVAT, posto que consta 

oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como ponto de 

atendimento autorizado nesta urbe[1], razão pela qual deve receber os 

pedidos de pagamentos que lhe são apresentados. Portanto, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implicaria na presença de interesse de agir da parte autora, por 

caracterizar resistência à pretensão administrativa. Não obstante, no caso 

dos autos, verifico que a parte autora se limita a sustentar que foi 

impedida de realizar o protocolo administrativo de seu pedido, 

apresentando, como prova da recusa, ata notarial de constatação de fato 

lavrada aos 08.06.2018 e, portanto, há vários dias atrás (Id. nº 14666062). 

Ocorre que, além de não ser possível se afirmar que os fatos relatados na 

referida ata notarial e/ou arquivo de vídeo ainda persistem atualmente, tal 

documento não é hábil a comprovar a recusa no recebimento de 

requerimento relativo especificamente à parte que ora compõe o polo ativo 

da demanda. Por fim, anoto que, muito embora este Juízo tenha recebido 

mais de uma dezena de demandas em que a sustentação de recusa no 

recebimento estava amparada na referida ata notarial, diante do 

considerável transcurso de tempo desde a sua lavratura, é muito provável 

que possa ter ocorrido mudança de conduta por parte da seguradora 

requerida, de forma que reputo incapaz de, no momento atual, receber a 

demanda com embasamento apenas no referido documento. Ante o 

exposto, entendo que não é cabível, com base tão somente nos 

documentos apresentados, concluir que houve recusa por parte da 

seguradora ré, muito menos que tal recusa teria sido injustificada. Assim 

sendo, considerando a ausência de prova da alegada recusa no 

recebimento do requerimento administrativo, INTIME-SE a parte autora para 

emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, com o fito de acostar aos 

autos documento indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), qual 

seja, prova de que houve tentativa de protocolo do requerimento 

administrativo e de qual foi o motivo da recusa no seu recebimento por 

parte da seguradora requerida, sob pena de extinção da ação sem 

julgamento de mérito, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

M A R Q U E S  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ] 

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

em 10.08.2018, às 15:43.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023168-49.2016.8.11.0041

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:

CARLOS VICTOR SATIRO DOS REIS (RÉU)

RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME (RÉU)

LAIR MARIA JOSE CALDEIRA (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005890-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MENDES DE ARRUDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 
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Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020863-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT0011096A (ADVOGADO)

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT0009020A-O (ADVOGADO)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT0010416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013156-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEILA APARECIDA PEREIRA BARBOSA DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020368-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DOS EDIFICIOS NICOLINA DE OLIVEIRA E JOAO A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILO ALVES BEZERRA OAB - MT2830 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIONOR ALMEIDA MATOS (RÉU)

JOSÉ HUMBERTO SILVA (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011232-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELILMA MONTEIRO DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR RODRIGUES SETTANNI OAB - SP286907-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014268-77.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICANA VILHENA LTDA - EPP (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNA DE SOUZA LOUZADA NEVES OAB - RO5349 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELY SANTINI MORAES (DEPRECADO)

 

Intimo a parte exequente para juntar nos autos a guia e o comprovante de 

pagamento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, para o cumprimento 

do(s) mandado(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004076-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

GRAZIELLE LIMA DA SILVA BENTO OAB - 033.523.541-70 

(REPRESENTANTE)

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)

 

SEGUE EM ANEXO

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023047-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTON CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

JULIANNA GREGO BARBOSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1023047-50.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ADAUTON 

CESAR GREGO BARBOSA DE ALMEIDA, JULIANNA GREGO BARBOSA DE 

ALMEIDA W Vistos. Tendo em vista a ausência de procuração, já que a 

petição inicial veio desacompanhada de documentos, assim como 

considerando o pedido de desistência apresentado no Id. nº 14427142, 

INTIME-SE a parte autora para que regularize sua representação 

processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, nos 

termos do art. 76, § 1º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 404216 Nr: 35969-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO GUSMÃO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:OAB/MT 15.425, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, requisitando 

à Receita Federal do Brasil, via INFOJUD, informações sobre a última 

declaração de renda do executado DIOGO GUSMÃO DA CONCEIÇÃO, CPF 

nº 026.850711-21.Defiro o pedido de intimação do executado para fins do 

art. 774, do CPC.Assim, INTIME-SE o executado, pessoalmente, no 

endereço onde fora citado, a fim de que, no prazo de 15 dias, indique 

quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos 

valores, exiba prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão 

negativa de ônus.Advirta o executado que a sua omissão será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de vinte por 

cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em 

proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem 

prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, 

inciso V, do CPC).INDEFIRO a expedição de ofício às cooperativas de 

crédito, tendo em vista as buscas via BacenJud já realizadas e 

infrutíferas.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 947421 Nr: 58794-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMON LIMA DOS SANTOS

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

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

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 105/107).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Por fim, CERTIFIQUE-SE se já ocorreu o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 99/101.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 816173 Nr: 22618-76.2013.811.0041

 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 ROSA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, Ana Paula Alves Martins - OAB:16193, FLÁVIA 

PETTINATE RIBEIRO FRÓES - OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA 

DA SILVA - OAB:13.786MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 852062 Nr: 54927-53.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

OAB:OAB/MT 13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - 

OAB:14.099/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, MONICA 

CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 927352 Nr: 47853-11.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDIMILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora apresentou, à fl. 175, 

pedido de desistência da ação.

 Assim sendo, nos termos do art. 485, § 4º, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte requerida, na pessoa do seu advogado, para que, se 

manifeste acerca do pedido de desistência da demanda, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o seu silêncio ser considerado anuência tácita.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 349922 Nr: 20326-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MOURA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583, MANOEL 

JOZIVALDO TOBIAS DA SILVA - OAB:11.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL 

SPADONI - OAB:8.058/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10.915-A/MT

 Vistos.

Ab initio, REVOGO o despacho de fl. 476.

Considerando que não consta substabelecimento ou procuração 

outorgando poderes aos advogados relacionados na petição de fl. 
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477/479, INTIME-OS para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a 

representação da parte executada nos autos.

 No mais, compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada para 

se manifestar sobre os cálculos da Contadoria Judicial, a parte exequente 

quedou-se inerte, assim como que o valor do crédito apurado em seu 

favor foi de R$ 5.371,53 (cinco mil, trezentos e setenta e um reais e 

cinquenta e três centavos), conforme cálculos de fls. 462/463.

Dessa forma, considerando que restou levantada, por meio do alvará de fl. 

470, a importância de R$ 5.365,33 (cinco mil, trezentos e sessenta e cinco 

reais e trinta e três centavos), a parte credora possui saldo a receber no 

valor de R$ 6,20 (seis reais e vinte centavos).

Não obstante, tendo em vista que a parte executada possui saldo 

decorrente de excesso de execução a ser restituído, no valor de R$ 

2.620,74 (dois mil, seiscentos e vinte reais e setenta e quatro centavos), 

bem como que ambos os saldos citados encontram-se depositados em 

conjunto na Conta Única, REMETAM-SE os autos ao contador para que 

proceda com a atualização dos referidos valores até a data atual, 

conforme os percentuais incidentes sobre os numerários despositados na 

Conta Única.

Por fim, PROCEDA-SE com o desapensamento do presente feito dos autos 

de códigos 340348 e 337393.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 373069 Nr: 9888-72.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO CAMPOS BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A, EVANGELINA APARECIDA BARROS GONÇALVES - 

OAB:10.417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 Vistos.

Ab initio, ATENTE-SE a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da 

CNGC, observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Juntada a matrícula atualizada do imóvel, comprovando que o executado é 

proprietário do bem, DEFIRO a penhora requerida à fl. 260, o que faço com 

fundamento no inciso V do art. 835 do CPC.

Assim sendo, LAVRE-SE TERMO DE PENHORA do imóvel.

Em seguida, caso a parte executada tenha advogado constituído nos 

autos, intime-a acerca da penhora realizada por intermédio da publicação 

desta decisão, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente eventual 

manifestação (art. 525, §11 ou 917, §1º, ambos do CPC).

 Caso não possua advogado constituído, expeça-se carta de intimação da 

penhora, nos termos do artigo 841, § 2º, do CPC.

Transcorrido o prazo, EXPEÇA-SE mandado de avaliação, com a 

observância dos artigos 870 a 875 do CPC.

Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão (art. 525, § 11 ou 917, §1°, todos do CPC).

Por fim, anoto que, nos termos do art. 844 do CPC, caberá ao credor 

providenciar o registro imobiliário da penhora, comprovando a averbação 

com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito. 

Fixo, para tanto, o prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento do 

termo de penhora.

 Intime-se.

Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 787744 Nr: 41671-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON MORERIA DA SILVA, HELOIZO JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO, MARIA SEIBERT, NALIA DIAS DE OLIVEIRA, MARIA ONEIDA 

ADONA, NELMO MUMBACH, NEUZA DOS SANTOS SILVA, NEUZA DOS 

SANTOS SILVA, NEUZA MARIA WILLINGHOEFER, PATRICIA SUELEN 

ROCHA KLANN, ESPOLIO DE ODETE ROCHA, PAULO BATTIROLA GOETZ, 

ESPOLIO DE QUITERIA TEREZA DOS SANTOS SILVA, ROMILDO 

RODRIGUES COSTA, VALDELICE GARCIA BENFICA, VALDOMIRO 

ANTONIO WALKER, ESPOLIO DE WALDIR DA SILVA JUNIOR, WALDIR DA 

SILVA

 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: ELEONORA MAYUMI 

NEPOMUCENO NÓBREGA VAZ - OAB:MT/ 15.790, MAURO PAULO 

GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Considerando que, uma vez proferida sentença (fl. 689), resta esgotada a 

prestação jurisdicional deste Juízo (art. 203, § 1º, c/c art. 494, CPC), 

cabendo à parte que se sentir prejudicada a interposição de apelação, 

INDEFIRO o pedido de fl. 693.

Intime-se.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fl. 689 e, observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 777326 Nr: 30682-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DE OLIVEIRA COENGA, NATANAEL COENGA 

RONDON, PEDRO AMERICO COENGA RONDON, MARTA COENGA 

RONDON, MARIA LUCIA COENGA RONDON, MÁRIO LUCIO COENGA 

RONDON, HEBE FIGUEIREDO DANTAS, IRINEU CUSTÓDIO, LEONARDO 

GONÇALVES BRANDÃO, LUCÍLIO LUCAS COENGA RONDON, ANTONIO 

RODRIGUES DA SILVA, EROTIDE RIBEIRO GUIMARAES MURANETO, JOSE 

BARBOSA SATURNINO, LOURISVALDO SILVEIRA LIMA, ROBERTO 

FURTADO DE MENDONÇA, SUELEN DE FATIMA SATO, VALDECI 

AUGUSTO, WANDERSON APARECIDO SATO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo o agravado para apresentar a 

contraminuta, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 839573 Nr: 44081-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA, 

MARIA DE FÁTIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

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

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON 

HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo as partes para manifestar 

acerca do laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 340348 Nr: 10871-08.2008.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MOURA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:11.094/MT, JULIANO DIAS CORREA - OAB:11583, MANOEL 

JOZIVALDO TOBIAS DA SILVA - OAB:11.161-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, MARGARETE 

BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, MARIO EDUARDO 

MARQUARDT - OAB:10.915-A/MT

 Vistos.

Ab initio, REVOGO o despacho de fl. 512.

CUMPRA-SE intiegralmente o decisum de fl. 509, com a remessa dos autos 

ao Contador Judicial para realização de cálculo.

O cálculo judicial deverá se pautar nos parâmetros da sentença 

executada (fls. 205/213-TJ/MT) e ser atualizado até a data do efetivo 

pagamento (02.06.2016 – FL. 505), para apuração de eventual saldo 

remanescente.

Havendo saldo remanescente, deverá incidir sobre o mesmo, além dos 

juros e correção monetária até a data do cálculo, a multa e os honorários 

advocatícios de 10 % (dez por cento) cada, nos termos do art. 523, § 1º 

do Código de Processo Civil e do decisum de fl. 467 dos autos.

Ultimados os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 466386 Nr: 33596-20.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELANIE DE CARVALHO TONSIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR, GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, FELIPE 

HASSON - OAB:42.682/PR, SANDRA CALABRESE SIMÃO - 

OAB:13.271/PR

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a OI S/A.

Ocorre que, como é fato público e notório, noticiado em todos os jornais, o 

Plano de Recuperação Judicial da referida empresa executada foi 

aprovado, na 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo pela perda superveniente de condição 

para o prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam os autos conclusos.

Sem prejuízo, no que tange à coexecutada GLOBAL VILLAGE LTDA GVT, 

defiro o pedido de levantamento dos valores depositados ás fls. 263/264 

ao procurador do exequente (fls. 312), pois possui poderes especiais 

para tanto (fls. 25).

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 453093 Nr: 25055-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUDER SAVAREZ

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON FRANCISCO 

PERUSSELI - OAB:9470

 Nesta data, intimo as parte para manifestar acerca da penhora realizada, 

conforme fls.159, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 337393 Nr: 8310-11.2008.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MOURA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANCK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8.058/MT

 Vistos.

Ab initio, CUMPRA-SE o último parágrafo do despacho de fl. 231, assim 

como o disposto no art. 337 da CNGC, observando a ressalva do § 1º do 

referido dispositivo.

CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do valor 

depositado nos presentes autos (fl. 234).

Em seguida, considerando que a parte executada efetuou o depósito do 

valor do débito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte exequente informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Por fim, PROCEDA-SE com o desapensamento do presente feito dos autos 

de códigos 340348 e 349922.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 785210 Nr: 39055-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVARO SANTANA DE ALMEIDA, ANTONIO CARLOS 

DE MELO VICTORIO, ANA SILVERIA CIRINO, ARON JERDLICKA, BENEDITO 

BRAZ DE ALMEIDA LEITE, DILZA GONÇALVES PEIXOTO, JOSÉ NATALINO 

DE OLIVEIRA GIUSTI, JOSÉ DOMINGOS DA SILVA, JOSE GERALDO DA 

SILVA FILHO, EUNICE DA SILVA LARA, IRACEMA ANTUNES FERNANDES, 

JOSE GARBIM NETO, LAIDE SANCOVICHE REDEZ, MARIA ANATALIA DE 

ARRUDA MORAES, RODOLFO BEZERRA BENEVIDES, RUP PIRES DE 

MORAES

 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: PAULO MAURO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Nesta data, intimo as partes para manifestar acerca das informações da 

contadoria constantes em fls.703/713, no prazo de 15 (quinze) dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1268730 Nr: 27243-17.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE MARMORARIA LTDA, LUIZ CARLOS 

DE JORGE, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte requerente, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801647 Nr: 8081-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURCILEY DO ROSARIO SAMPAIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, RAPHAEL FERNANDES FABRINE - 

UNIJURIS - OAB:6667-A

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905748 Nr: 34066-12.2014.811.0041

 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: JOAQUIM ALVES ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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, sob pena de extinção, restou infrutífera (fl.141).

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.148), a parte autora se manteve inerte (fl.149).

 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889142 Nr: 22681-67.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DE MELO NUNES

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fls.139), a parte autora se manteve inerte (fl. 140).

 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082029 Nr: 2536-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO SILVA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 
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OAB:12.903/MT, RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18.652 

OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão 

proferia às fls. 188/189, que julgou procedente a demanda, nos termos do 

art. 487, inciso I, CPC.

Nas razões recursais, o embargante aduz a contradição no decisum, visto 

que “a sentença possui contradição, no que tange ao valor da 

indenização, considerando o percentual apurado, vez que este não condiz 

com o grau mínimo da lesão”.

Assim, pugna pelo acolhimento destes embargos, a fim de que seja 

suprida a omissão apontada.

Os embargos foram opostos tempestivamente fls. 190/195.

É relato do necessário.

 Decido.

 De rigor, o acolhimento dos presentes embargos de declaração é medida 

que deve se impor.

Com efeito, conforme se extrai do decisum às fls. 188/189, tem-se que, 

não existe contradição quanto ao valor da indenização, considerando o 

percentual apurado, vez que este condiz com o grau mínimo da lesão.

 Pois bem, consoante se depreende do laudo pericial impugnado, o perito 

conclui que houve perda anatômica dos dois membros superiores, sendo 

a perda anatômica funcional parcial incompleta de média repercussão, 

cujo enquadramento de acordo com a perda anatômica e funcional de 

cada membro superior é de 70%, com redução proporcional apurado pela 

pericia de 50% por se tratar de média repercussão.

Dessa forma, uma vez que foi constatada a perda parcial dos dois 

membros superiores, descabe o pedido sobre a proporção da tabela de 

cálculos da MP 451/08, sendo que a proporção do laudo pericial condiz 

com o decisum.

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 760475 Nr: 12837-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BINATURAL INDÚSTRIA COM. DE OLEOS VEGETAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SILVA RIBEIRO - 

OAB:292564/SP, CECÍLIA GARCIA LAVOR FERREIRA DA SILVA - 

OAB:162.142, EDGLAY DOMINGUES BEZERRA - OAB:9999, EMERSON 

FABIANO SOARES - OAB:100.357, LUCIA MARIA MESSINA - 

OAB:57.467 AO/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deixo de receber o aditamento à inicial apresentado às fls. 82/83, pois 

não atendidos os requisitos legais.

É certo que o art. 329, I, do CPC, admite o aditamento da inicial enquanto 

não ocorrida a citação, como no caso.

Contudo, caso a parte exequente pretenda a desconsideração da 

personalidade jurídica, o que não ficou claro no referido pedido, deverá 

promover o aditamento requerendo a aplicação de tal instituto, 

demonstrando que estão presentes as condições necessárias para sua 

aplicação, sob pena de indeferimento do pedido. Isso porque, como 

entende o STJ , a mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou 

de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, 

por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Por outro lado, caso a desconsideração aparentemente pretendida não 

seja feita como aditamento à inicial, mas como pedido autônomo, deverá a 

parte exequente observar a regra dos arts. 133 e seguintes, do CPC, que 

determina a distribuição por meio de incidente processual.

Assim, INTIME-SE a parte autora para requer o que entender cabível, 

observando as deliberações acima indicadas, sob pena de suspensão da 

execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 385449 Nr: 21221-21.2009.811.0041

 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: JOSENI DE SOUZA BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, CAROLINA MELLO HORVATICH - OAB:10.219 mt, 

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, ERNESTO BORGES FILHO - OAB:379/MS, FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCELO DAVOLI LOPES - 

OAB:143370/SP, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373

 “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento no importe de R$ 5.889,00 

(cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(25.11.2000).”Outrossim, permanece o restante da decisão na forma em 

que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1049963 Nr: 46396-07.2015.811.0041

 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: EDINEY RODRIGO DA SILVA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da 

parte autora por carta, para comparecer a pericia agendada, sob pena de 

preclusão da faculdade de produzir a prova (fl. 116), esta, restou 

infrutífera (fl. 122).

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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 714011 Nr: 8802-95.2011.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA MARIA SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4541-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES - OAB:13.356/MT

 Vistos.

Considerando que a parte requerente requereu o cumprimento de 

sentença após escoado o prazo de 01 (um) ano do trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte requerida por carta, nos termos do que dispõe o artigo 

513, § 4º, do Código de Processo Civil, para pagar o débito, devidamente 

acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), além de 

honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 

1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167707 Nr: 39113-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINO JACINTO DO ROSARIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS e, no mérito, NEGO-LHE 

provimento.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. 

Int.Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 2018.BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 873812 Nr: 12471-54.2014.811.0041

 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: ELIAS PIRES DA SILVA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT, SARAH CAROLINE MENDES PINHEIRO - 

OAB:OAB/MT 16008

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Verifico, ainda, que a tentativa de intimação pessoal do autor, via AR, 

restou infrutífera (fl. 132).

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.135), a parte autora se manteve inerte (fl.136).

 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 914337 Nr: 39730-24.2014.811.0041

 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: WELLINGTON CARLOS VALENTIM

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

SEGURO S/A

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

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 117), a parte autora manifestou que não obteve êxito em localizar a 

autora pelos telefones e endereços fornecidos pelo autor, razão pela qual, 

pugnou pela extinção sem resolução do mérito (fls. 118/123).

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.

No que tange ao pedido de fls. 118/123, Indefiro.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 235113 Nr: 4268-84.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA ARPON DO BRASIL LTDA, MAURO 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMINIA MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, CLAUDIO CESAR MACHADO MORENO - OAB:25905/PR, 

FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:6.745/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:9.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

SUSPENDA-SE a presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 300012 Nr: 13300-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL DA SILVA FOLHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 

EMPRESAS DE TRANSP. TERRESTRES DE CUIABÁ E REGIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT, RUTH MARTA SERRA NASSER PAQUER - 

OAB:7840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ely Machado da Silva - 

OAB:9.620, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - OAB:3.574/MT, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578, KELSON BENEDITO 

LEMES DO PRADO - OAB:7.488/MT, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

(UNIJURIS/UNIC) - OAB:4.862-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378138 Nr: 14275-33.2009.811.0041

 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: LUIZ ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, CAROLINA MELO HORVATICH - OAB:MT 

10.219, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO - OAB:11.679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - 

OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE 

FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:11.882-B

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

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099-B, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, VIVIANE 

CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6.373/MT

 “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento no importe de R$ 1.950,00 

(um mil, novecentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(30.06.2004).”Outrossim, permanece o restante da decisão na forma em 

que foi prolatada. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 08 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1145456 Nr: 29839-08.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON RIBEIRO DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

ROBESON RIBEIRO DE CARVALHO em desfavor de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS S.A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 69/72), com a concordância da patrona da parte autora 

acerca dos valores (fl. 74).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 09 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 869313 Nr: 9034-05.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN FERREIRA ALVES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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$ 675,00 (Seiscentos e Setenta e Cinco Reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 

426 do STJ) e correção monetária do evento danoso (27.01.2013), 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 844595 Nr: 48399-03.2013.811.0041

 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): NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA, JOSÉ FERNANDO CHAPARRO, NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., MARLENE NAZARIO 

CHAPARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, JONNY RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 Defiro os pedidos de carga dos autos formulados às fls. 171 e 174/175, 

pelo prazo legal.

Anote-se para os devidos fins, os nomes dos advogados habilitados.

Havendo manifestação dos requeridos peticionates, ouça-se a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 859384 Nr: 1252-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRDPS, SUCIE SANTOS DE PAULA

 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

 Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes embargos opostos por Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais em face da sentença de fls. 138/139 e, no 

mérito, NEGO-LHE provimento.Int.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 08 de Agosto de 

2018.BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915065 Nr: 40211-84.2014.811.0041

 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: ERMESON ALVES DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH CAROLINE MENDES 

PINHEIRO - OAB:OAB/MT 16008

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a 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 preclusão da faculdade de produzir a 

prova, restou infrutífera, retornando pelo motivo “Não procurado” (fl. 85).

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, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 899195 Nr: 29214-42.2014.811.0041

 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: DAMARIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIELIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

FARAH - OAB:17186, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido tentada a intimação da 

parte autora por carta, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção (fl. 110), esta, restou infrutífera (fl. 113).

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, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116330 Nr: 17181-49.2016.811.0041

 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: ALTAIR GONÇALVES DE ARRUDA

 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:8184-A

 Vistos.

 Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091381 Nr: 6749-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 
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setenta 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 (17/08/2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 333030 Nr: 3832-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA MARGARETE OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA - BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150, HÉLIO MACHADO COSTA JÚNIOR - OAB:5682/O, MARCUS 

FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, THIARA 

BORGES CINTRA - OAB:7555-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, CICERO NOBRE CASTELLO - OAB:71140/SP, 

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE 

APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A, EUNICE NOVAIS 

PEREIRA - OAB:72961/SP, Marcelo Augusto de Souza - 

OAB:196847/SP, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - 

OAB:12199/SP, PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 Revogo o despacho de fls. 124.

Verifica-se dos autos que foi homologado cálculo que apurou excesso de 

execução no valor de R$ 807,34 (oitocentos e sete reais e trinta e quatro 

centavos), a ser restituído ao executado, porém, intimado para devolução, 

o exequente não se manifestou (fls. 150, 152).

Assim, intime-se o executado para requer o que entender cabível, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 407231 Nr: 39461-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FERREIRA DA SILVA, IOLANDA 

BONIFÁCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO PAZ 

ALARCON - OAB:37.007/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CAROLINA DE BARROS 

- OAB:41.368, PATRÍCIA HOMAN DUARTE RIBEIRO - OAB:41.421, 

PAULO FERNANDO ALARCÓN - OAB:37.007

 Vistos.

Inobstante a presente execução tenha sido suspensa por força da 

decisão que recebeu os embargos em apenso, intime-se a Oficial de 

Justiça responsável pelo auto de avaliação de fls. 150/151 para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, esclareça as divergências apontadas pela parte 

exequente às fls. 155.

 Anoto que tal providência não traz qualquer prejuízo aos executados e 

mostra-se necessária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1157290 Nr: 34816-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA SILVA CARVALHO

 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:5736/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido à ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fl. 54), a parte autora manifestou que não obteve êxito em localizar a 

autora pelos telefones e endereços fornecidos pelo autor, razão pela qual, 

pugnou pela suspensão do processo (fls. 55).

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.

No que tange ao pedido de fl. 54, Indefiro.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 928297 Nr: 48407-43.2014.811.0041

 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: RENATA GASPARINI LOPES

 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

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (24.02.2014), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 816247 Nr: 22693-18.2013.811.0041

 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: OSCAR LAUDO TEIXEIRA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 109.

Intime-se o perito para designar nova data para realização de perícia, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, intime-se a parte Autora pessoalmente por carta com AR (Aviso de 
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Recebimento), nos endereços constantes às fl. 64, e por meio de seu 

advogado constituído nos autos, via Diário da Justiça, do novo 

agendamento, anotando-se que a omissão ensejará na preclusão da 

faculdade de produzir a prova.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestarem, e 

expeça-se alvará em favor do Senhor Perito, para levantamento do valor 

depositado à fl. 52, referente aos honorários periciais.

 Cumpra-se.

 Cuiabá, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088151 Nr: 5285-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENILDO ROSA DA SILVA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Nomeio como perita o Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, brasileira, 

médica, CRM/MT 2324, podendo ser encontrada na Rua Presidente Arthur 

Bernardes, n.º 132, Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, fone: 

65-3322-3840/99972-0837, e-mail marisafernanda@terra.com.br.Fixo os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser 

rateados pelas partes, na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte 

requerente, uma vez que é beneficiária da assistência judiciária gratuita e 

não existem nos autos elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, 

sendo, pois, inaplicável a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de 

determinar o adiantamento dos honorários periciais a cargo deste, os 

quais serão suportados, ao final, pela fazenda pública ou pelo requerido, 

conforme o caso.Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 05 

dias, deposite em Juízo o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos 

reais), na forma do art. 95, §1º, do CPC.Efetuado depósito dos honorários, 

intime-se o experto, por meio eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, 

solicitando que informe o dia, hora e local para a realização da pericia, 

com antecedência mínima de 60 dias.Em seguida, dê-se ciência a parte 

autora do dia agendado para a realização da perícia, intimando-a 

pessoalmente, por carta registrada com aviso de recebimento, com a 

advertência de que a sua ausência ensejará na preclusão à produção da 

prova.Int.Cuiabá, 09 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940532 Nr: 54881-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALVES DE LIMA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-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. 96), a parte autora se manteve inerte (fl. 97).

 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, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 289412 Nr: 9921-33.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDRU'S ASSESSORIA E PLANEJAMENTO FLORESTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADAN MADEIRAS LTDA, AMIR STEPHAN 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI 

- OAB:3.933/MT, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO COSTA DOS SANTOS - 

OAB:15771, JOÃO VICENTE M SCARAVELLI - OAB:3633, JONADABE 

DOS REIS SANTIAGO - OAB:7.632/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO 

FEUSER - OAB:7.792

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória movida por Madan Madeiras LTDA em face de 

Cedru´s Assessoria e Planejamento.

A requerida apresentou embargos à ação monitória, sendo este acolhido e 

extinto o feito sem julgamento de mérito, condenando-se a 

autora/embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

(fls. 176/180).

O recurso de apelação interposto pela autora foi improvido (fls. 213/222).

Invertidos os polos da ação, a parte Cedru´s Assessoria e Planejamento 

passou a figurar como exequente e a parte Madan Madeiras LTDA como 

executada.

Com o retorno dos autos, a executada juntou comprovante de depósito 

judicial, informando o cumprimento da obrigação (fls. 230/231).

Intimada, a exequente não se manifestou sobre o pagamento comunicado, 

razão pela qual o feito foi extinto, pois a inércia da exequente caracterizou 

concordância tática (fls. 237).

Certificado o trânsito em julgado (fls. 239).

Intimada por seu procurador, via DJE, para informar conta para 

transferência do valor depositado, a parte exequente quedou-se inerte e, 

tentada sua intimação pessoal, não foi localizada no endereço constante 

nos autos, havendo informação de mudança de endereço (fls. 242; 249).

É o relatório.

DECIDO.

Compulsando os autos, entendo que a parte exequente não atendeu às 

determinações para dar impulsionamento ao feito, mostrando desinteresse 

no levantamento do valor depositado para pagamento da obrigação.

Em que pese a tentativa de intimação pessoal da parte autora tenha sido 

infrutífera, deve-se presumir como válida, nos termos do parágrafo único 

do art. 274 do Código de Processo Civil, tendo em vista que caberia àquela 

atualizar o seu endereço, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, em que pese a tentativa de intimação tenha se dado sob a 

penalidade de extinção do feito, este já foi extinto às fls. 237, quando 

entendida como satisfeita a obrigação.

Assim, cumpra-se as deliberações finais de fls. 237, arquivando-se os 

autos após as anotações e baixas de praxe.

Intimem-se.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 335000 Nr: 5602-85.2008.811.0041

 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: IVÂNIA SILVIA BELLINTANI LIMA, SÍLVIA M. REBELO 
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PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSÉ ROBERT BORGES, HOSPITAL 

ORTOPÉDICO LTDA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7.650-B/MT, PEDRO 

OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 Vistos.

 Declaro encerrada a fase instrutória.

Dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais no prazo de 

15 (quinze) dias úteis de forma sucessiva, primeiro à parte autora, depois 

o Réu, também por 15 (quinze) dias, mediante intimação e assegurada 

vista dos autos, nos termos do art. 364, § 2º do CPC/2015.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880606 Nr: 17143-08.2014.811.0041

 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: WUENDER DOGIVAL FERREIRA DE SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, informando acerca da existência de 

eventual saldo remanescente, sob pena de, no seu silêncio, entender-se 

que a obrigação restou integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Na hipótese de não ser comprovado o depósito do valor devido, 

remetam-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1037667 Nr: 40404-65.2015.811.0041

 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: AGUINALDO JOSE DO CARMO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, bem como 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita, nos 

termos do art. 98 do CPC.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, 

10 de Agosto de 2017.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 786525 Nr: 40423-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA 

SILVA - OAB:16.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez que não se trata de feito com os benefícios da justiça gratuita, 

uma vez expedido o edital de citação, intime-se a parte interessada, para 

publicação, mediante recibo nos autos.

 Passados 02 (dois) meses da entrega do edital à parte, intime-se para 

apresentar o comprovante da publicação, no prazo de 10 (dez) dias. Não 

o fazendo, intime-a pessoalmente, sob pena de extinção do processo 

(arts. 1.219 e 1.220, CNGC).

Após ultimada a publicação do edital e decorrido o prazo sem 

comparecimento do executado, fica, desde já, declarada sua revelia, bem 

como nomeada a Defensoria Pública como sua curadora especial, com 

fundamento no art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil e Súmula n.º 

196 do STJ.

Em seguida remetam-se os autos à Defensoria Pública para conhecimento 

da nomeação e adoção das medidas que entender necessárias.

Atento ao princípio constitucional da duração razoável do processo, 

concito o curador especial a opor-se à execução por meio de embargos 

apenas se divisar algum dos fundamentos descritos no art. 917 do CPC.

Com efeito, em que pese não se exigir do curador especial à impugnação 

especificada dos fatos (art. 341, § único, do CPC), na eventualidade deste 

manejar embargos à execução, deverá trazer na inicial elementos mínimos 

para a fixação dos pontos controvertidos e ao futuro julgamento da causa, 

sem olvidar do ônus quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do exequente.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 862670 Nr: 3803-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA RAMOS AQUINO - 

OAB:17.607 OAB/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Uma vez que após a petição de fls. 67 o exequente foi intimado para 

indicar bens passíveis de penhora e não se manifestou, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 378550 Nr: 14679-84.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIEL AUTOMÓVEIS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCELENE MARIA DOS SANTOS ARRUDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 11.846/B, 

LUIS GONÇALO DA SILVA - OAB:4.265/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA 

- OAB:4265/MT, Marcelo Pereira de Carvalho - OAB:138688/SP, 

THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:13148/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUCILEIDE OLIVEIRA E SILVA 

FREITAS - OAB:11671-B, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 Promova-se a alteração na capa dos autos, como já feito no sistema, 

fazendo constar as partes Ariel Automóveis e Volkswagen do Brasil como 

exequentes e, Dulcelene Maria, como executada.

Uma vez que decorrido o prazo para pagamento vonluntário, INTIMEM-SE 

as exequentes para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo, em igual prazo, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de suspensão da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080337 Nr: 1661-49.2016.811.0041

 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: IDSS, JOICE DE SOUZA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:

 Vistos.

 A parte autora está devidamente representada.

A parte ré, embora devidamente citada, não apresentou contestação (fl. 

29).

 Desta forma, a declaro como revel, com base no art. 344 do CPC, 

devendo recair sobre a mesma os efeitos da revelia, conforme art. 346 do 

CPC.

 Designada a audiência de conciliação, a mesma foi infrutífera (fl. 34).

Foi realizada avaliação médica para fins de conciliação, cujo laudo se 

encontra à fl. 35/v.

 Considerando que o laudo pericial restou juntado por ocasião da 

audiência de conciliação, assim como que, no Termo de Sessão de 

Conciliação, não ficou expresso se as partes e seus respectivos patronos 

tomaram ciência do inteiro teor do mesmo, INTIMEM-SE as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem sobre o laudo pericial, 

nos termos do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 945165 Nr: 57466-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCIMAR PEDRO DE MORAIS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos.

 Intimem-se as partes para manifestarem sobre o laudo pericial (fls. 

137/143), no prazo de (10) dez dias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725211 Nr: 20927-95.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURENÇA AUXILIADORA VIEIRA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT, ELIANE M.M.AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido de fls. 48/49 em que a parte autora requer a citação por 

hora certa da executada, pois, da certidão de fls. 19 não se extrai 

qualquer informação que permita haver suspeita de ocultação.

Pelo contrário, embora conste que a executada é proprietária do imóvel, ao 

que se denotada da diligência ela não mora no local, sendo outra pessoa 

atual moradora, razão pela qual não está autorizada a citação por hora 

certa, nos termos do art. 252, do CPC.

Para além disso, compulsando os autos, verifico que o título que embasa a 

presente execução (fl. 10) prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, § 5º, 

inciso I, CC).

Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil e considerando que não se efetivou, até o presente momento, a 

citação da parte executada, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente ou fundamentar a sua não ocorrência.

Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1090931 Nr: 6550-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE ROSA VIEIRA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatorio DPVAT 

proposta por Donizete Rosa Vieira em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros.No depacho constante á fl. 30, o feito foi regularmente recebido, 

ocasião na qual, este Juízo determinou a citação da parte requerida para 

apresentação de contestação, sem a designação de audiência de 

conciliação.Regularmente citada (fl. 34), a requerida Porto Seguro Cia de 

Seguros apresentou contestação á fls. 35/51, acostada aos autos.A 

requerente não apresentou contestação.É o breve relato. DECIDO.O 

processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Contudo, considerando que a presente ação versa sobre direitos 

disponíveis, assim como que a solução consensual dos conflitos deve ser 

estimulada pelo juiz (art. 3º, § 3º, CPC), sendo, inclusive, seu dever 

promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com 

auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC), DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 28 de novembro de 2018, às 

09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 

07.INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, por intermédio de seus procuradores, com as advertências do 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil.Não obstante, 

considerando que as audiência de conciliação dos processos que 

envolvem o Seguro DPVAT são realizadas em dias específicos de mutirão, 

com a presença de peritos para realização de prova técnica nos casos 

em que não restar frutífera a tentativa de conciliação, bem como tendo em 

vista 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 pessoalmente, por correios, para que 

compareça à audiência ora designada, sob pena de preclusão da 

faculdade de produzir a prova e, por conseguinte, julgamento do feito no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083044 Nr: 2979-67.2016.811.0041

 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: DAVI DIMAS TALON VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903/MT, RAYANNY LYVIA MIRANDA NOCETI - OAB:18652, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, cujo 

procedimento encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção 

do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do 

seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do 

CPC].Passo, em razão disso, a sanear o processo, nos termos do art. 357 

do CPC.A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida deve ser 

afastada, pois está consolidado na jurisprudência o entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora consorciada do seguro DPVAT é 

parte legítima para responder judicialmente pelo pagamento da 

indenização, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei n.º 6.194/74. E, na 

hipótese em apreciação, verifico que a requerida é parte integrante do 

consórcio de seguradoras que operam o seguro DPVAT: 

https://www.seguradoralider.com.br/Pages/Seguradoras-Consorciadas.a

spxEm razão do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, bem 

como o pedido de substituição do polo passivo.Afasto a preliminar de falta 

de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, haja 

vista que o referido requerimento encontra-se acostado aos autos, no 

qual consta carimbo de recebimento da seguradora requerida (fls. 

117/118). Saneado o processo (art. 357 do CPC, inciso I, do CPC), passo a 

fase de organização para o seu julgamento (art. 357, incisos II a V).E, em 

relação ao ônus probatório, registro que, na espécie, não se aplicam às 

disposições da Lei Consumerista, pois não configurada relação de 

consumo entre as partes (arts. 2º e 3º do CDC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1082727 Nr: 2808-13.2016.811.0041

 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: SESB, VANESSA PEREIRA DE SOUZA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o que faço para 

condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor 

de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte cinco reais), acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária do evento danoso (19/11/2015), nos termos da 

Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte requerida a pagar por inteiro as 

custas processuais e os honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 

1.000,00 (um mil) reais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo 

Civil.Com efeito, em razão do valor da condenação ter sido baixo, a verba 

honorária deve ser fixada de forma equitativa, por arbitramento, sob pena 

de não se remunerar condignamente o trabalho realizado pelo advogado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091689 Nr: 6894-27.2016.811.0041

 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: LINDÁRIO RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Defiro os quesitos formulados pelas partes.Nomeio como perita o Dra. 

Marisa Fernanda Vieira Tavares, brasileira, médica, CRM/MT 2324, 

podendo ser encontrada na Rua Presidente Arthur Bernardes, n.º 132, 

Duque de Caxias II, Cuiabá-MT, fone: 65-3322-3840/99972-0837, e-mail 

marisafernanda@terra.com.br.Fixo os honorários periciais em R$ 1.000,00 

(hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, na forma do 

art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso.Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias.Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova.Int.Cuiabá, 10 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 865660 Nr: 6108-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGACI CORREIA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Ante a concordância das partes, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

às fls. 189/191 e, consequentemente, torno líquida a obrigação 

correspondente à indenização em R$ 1.501,08 (um mil, quinentos e um 

reais e oito centavos, valor este com atualização até 17.05.2016.

Asism, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte devedora para pagar o débito, devidamente atualizado, no prazo de 

15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a 

regra do § 2º do art. 513 do CPC.

Fica o devedor advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Feito o depósito, solicite-se sua vinculação à Conta Única e, após, fica 

desde já autorizada a expedição de alvará para a transferência à conta do 

patrono do autor informada às fls. 194.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934459 Nr: 51687-22.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO FERNANDES MATO

 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.

Indefiro o pedido de desistência da ação formulada pela parte Requerente, 

ante a não concordância da parte Requerida.

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 preclusão da faculdade de produzir a 

prova, restou infrutífera, tendo em vista que foi recebida por terceiros (fl. 

160).

Pois bem. Considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, determino que seja a parte autora intimada por edital, com prazo de 
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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, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 346602 Nr: 16798-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX WILLIAN BARBOSA FUNARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA ROSA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, VITOR ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca da penhora 

realizada, conforme fls.202/203, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1135793 Nr: 25471-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSD, ROSIMAR ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por G. DOS S. D. representado por sua 

genitora ROSIMAR ALVES DOS SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, todos qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl.86) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl.87/91), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl.93).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

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 do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.93).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1103999 Nr: 12143-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PALAZZO, JOÃO CARLOS PALAZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSON LEMES DE SOUZA, BRUNO 

LEONARDO NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/OAB/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELLA ROBERTA 

APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - OAB:18849

 Intime-se o credor para requerer o que entender cabível, no prazo de 15 

(quinze) dias. Nada mais.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 781597 Nr: 35205-67.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO GOMES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA 

PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DEL REI ALMENDRO 

- OAB:150.699/SP, JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE - 

OAB:216.384/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749806 Nr: 1443-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & LEMES LTDA, CILLAMAR ALONSO 

LEMES, SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91263/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar os contrarrazões aos Embargos , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147137 Nr: 30464-42.2016.811.0041

 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: BRUNO MORAES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por BRUNO 

MORAES DUARTE em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS S.A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 102/105), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 106).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 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

 Nesta data, intimo a parte autora para exercer o contraditório, no prazo de 

5 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725541 Nr: 21275-16.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT MEDICAMENTO E PERFUMARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HAYDÉE LUCIANO 

PENA - OAB:136.059, NARA REGINA SILVA VENEGA - OAB:6.580/MT, 

RICARDO BASSO - OAB:12.739

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões da apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 875431 Nr: 13724-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILSO DE SOUZA 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por CILSO DE SOUZA LIMA em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, todos 

qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl.199) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl.200/203), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl.204).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

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 do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.204).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 820031 Nr: 26271-86.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID EDWARD BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OITO SNOOKER BAR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR DE FIGUEIREDO 

PONCE FILHO - OAB:17483

 Vistos.

INTIME-SE a parte requerida, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, 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 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao 

prosseguimento do feito, observando-se, para tanto, os requisitos 

descritos no art. 524 do Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 85348 Nr: 5431-17.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR, MARCELO ZANDONADI, 

KLEBER GUEDES, DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHUBER LEITE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIÉLE CRISTINA DE OLIVEIRA 

- OAB:5.245/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, MARCELO 

ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME - 

OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERSON DUARTE DA COSTA 

- OAB:4.842/MT, Jorge Aurélio Zamar Taques - OAB:4700/MT, Paulo 

Cesar Zamar taques - OAB:4.659/MT

 Vistos.

Ab initio, INDEFIRO o pedido de novo BACENJUD, tendo em vista que, além 

de já haver sido efetivada a tentativa de penhora on line por 05 (cinco) 

vezes nos presentes autos, a parte exequente não demonstrou qualquer 

modificação na situação econômica da parte requerida.

 No que se refere à possibilidade de levar a protesto a decisão judicial 

transitada em julgado, prevista no art. 517, do Código de Processo Civil, 

anoto que, na forma do parágrafo 1º do dispositivo retro, para efetivação 

do protesto incumbe à parte exequente apresentar a certidão de inteiro 

teor da decisão.

Dessa forma, independentemente de deferimento, a parte pode solicitar a 

certidão junto à Secretaria do Juízo e, após retirá-la, promover os atos 

necessários junto ao Cartório de Protesto competente.

Outrossim, ressalto que, não tendo o acordo de fls. 290/292 homologado 

pelo Juízo (fl. 293), compete à parte atualizar o débito nos termos da 

sentença executada.

Assim sendo, visando a apreciação dos demais pedidos de fls. 298/300, 

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar nova planilha 

de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da 

correção monetária e juros legais, nos termos deste decisum.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734298 Nr: 30588-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS OSCAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SILVA BARBOSA - 

OAB:11.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Ante o exposto, e visando a apreciação do pedido de penhora on line, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar novos cálculos do débito exequendo, observados os termos 

da presente decisão.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 09 de Agosto de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 770327 Nr: 23336-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO CRIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE OLIVEIRA MORGADO - 

OAB:14.625/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca das 

informações, de fls.82, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 780551 Nr: 34104-92.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVERIO SANTORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA 

PAULISTA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DEL REI ALMENDRO 

- OAB:150.699/SP, JULIANA ANDREOZZI CARNEVALE - 

OAB:216.384/SP

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões dos Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 288141 Nr: 8940-04.2007.811.0041

 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: MARIA ELIZABETH AVELINO VIEIRA, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIR CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izonildes pio da silva - 

OAB:6486-B

 Vistos.

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado, via Diário da 

Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso I, CPC), para pagar o débito, 

devidamente acrescido das custas processuais, se houver, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), 

além de honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do Código de 

Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente impugnação ao cumprimento de 

sentença (art. 525 do Código de Processo Civil).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, INTIME-SE a parte credora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto ao prosseguimento 

do feito, observando-se, para tanto, os requisitos descritos no art. 524 do 

Código de Processo Civil.

No mais, CONVERTO a presente ação de conhecimento em Cumprimento 

de Sentença, pelo que determino sejam feitas as alterações necessárias.

Por fim, INDEFIRO o pedido de fl. 253 dos autos, tendo em vista que 

compete á parte executada, em caso de discordar dos cálculos 

apresentados pelo exequente, arguir eventual excesso de execução pelo 

meio adequado (art. 525, § 1º, inc V CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 946917 Nr: 58525-78.2014.811.0041

 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: KEILA LEAL SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, vislumbro que, intimado para informar o novo 

endereço do requerente, o seu procurador aduz desconhecer o atual 

paradeiro daquele, requerendo a suspensão do feito, por motivo de força 

maior (fl. 66).

 Pois bem. Indefiro o pedido de fl.66, ante a inocorrência, in casu, das 

hipóteses de suspensão prevista no art. 313 do Código Processo Civil.

No mais, considerando que, ante a natureza personalíssima do ato, é 

imprescindível a intimação pessoal da parte autora para comparecer à 

perícia, assim como que restou frustrada a intimação da parte autora no 

endereço fornecido na exordial, 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 416255 Nr: 4053-69.2010.811.0041

 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: DIEGO DA SILVA NERES, GERALDA MARIA DA SILVA, 

GRACIELE CRISTINA DA SILVA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO NERES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: iasnaia pollyana gusmao 

sampaio - OAB:, IASNAIA POLLYANA GUSMAO SAMPAIO - 

OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920- B/MT

 Vistos.

Considerando que o réu não apresentou contas, INTIME-se o autor para 

apresenta-las em 10 (dez) dias.

No que tange ao cumprimento ao cumprimento da sentença referente à 

verba sucumbencial, intime-se o exequente para que apresente planilha 

atualizada do débito em execução.
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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.: 1026248 Nr: 34902-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VITOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 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, pessoalmente, 

para impulsionar os autos, sob pena de extinção (fl. 79), a parte autora se 

manteve inerte (fls. 80).

 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.

Em razão disso, e considerando, ainda, que, ante a natureza 

personalíssima do ato, é imprescindível a intimação pessoal da parte 

autora para comparecer à perícia, 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895058 Nr: 26539-09.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLISON GUEISNER PINHEIRO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por ALLISON GUEISNER PINHEIRO DE 

CARVALHO em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S/A, todos qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl.160) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl.161/164), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl.165).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

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 do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.165 ).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1169973 Nr: 40166-12.2016.811.0041

 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: WILLIAM DE JESUS ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIEIRO - OAB:11854, THIAGO SILVA - 

OAB:20.957/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22378/O, Rodrigo Pouso - OAB:12.333 -MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que houve interposição de recurso de 

apelação às fls. 167/213.

Ante o teor da norma inserta no artigo 1.010, §3º, do Código de Processo 

Civil, deixo de analisar a admissibilidade do recurso.

Nos termos do artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

parte recorrida para apresentar contrarrazões, se assim desejar, no 

prazo

de 15 (quinze) dias.

Após o decurso do prazo, com ou sem o oferecimento das contrarrazões, 

REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (artigo 

1.010, §3º, do Código de Processo Civil).

Acaso seja oferecido recurso adesivo (artigo 1.010, §2º, do Código de 

Processo Civil), INTIME-SE a parte contrária para oferecimento de 

contrarrazões, e então, com ou sem oferecimento dessas, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal competente.

Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 838253 Nr: 42959-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE REINALDO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:11098/MT, BRUNO FERREIRA ALEGRIA - OAB:9996-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo partes para manifestar acerca 

do cálculo elaborado pela contadoria, no prazo de5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 331477 Nr: 2651-21.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS ANJOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 118 de 607



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943/MT, 

RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - OAB:OAB/MT 11.397

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo a parte exequente para requer o 

entender cabível e apresentar cálculo atualizado, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 736627 Nr: 33066-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PÃO DE QUEIJO DELICIAS DA ALICE LTDA - 

ME, CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5746/MT

 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167733 Nr: 39135-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHDSS, WILSON BELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valo de R$ 2.362,50 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Dois 

Reais e Cinquenta Centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária do evento 

danoso (25.07.2016), 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 382367 Nr: 17957-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BORRALHO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA, 

ERICO MEIRELLES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: humberto raymundo 

nicodemos - OAB:oab/mt 9136, SERGENON COELHO FERREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO JOSÉ BARROS 

CAMPOS - OAB:13259, MARIANA PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA - 

OAB:13789/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da 

correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos para 

apreciação do pedido de fl. 266.

Não cumprida a determinação supra, INTIME-SE a parte exequente, via 

advogado, para requerer o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de extinção.

Uma vez decorrido o prazo supra sem impulsionamento, INTIME-SE a parte 

exequente pessoalmente, via correios, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, impulsione o feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, 

inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1139736 Nr: 27272-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO SCHOTTEN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

CRISTIANO SCHOTTEN DOS SANTOS em desfavor de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS S.A, todos qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, verifico que o pagamento integral do valor da 

condenação ocorreu antes de deflagrada à fase de cumprimento de 

sentença.

 Tendo em vista que a parte requerida comunicou o pagamento da 

condenação (fls. 150/154), com a concordância da patrona da parte 

autora acerca dos valores (fl. 161).

 Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

Cuiabá, 10 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1052135 Nr: 47471-81.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo a parte executada para efetuar 

o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 350975 Nr: 21497-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLISE HASPER MUNIZ - 

OAB:5673, OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1117312 Nr: 17612-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIS GOMES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 366105 Nr: 4670-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO LOBO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO ROBERTO DA SILVA PAZ, JOÃO 

SALIM DALE VEDOVE JACOBS, DORAIR CASTRO ALEXANDRIA JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - 

OAB:20380/MT, IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA - 

OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO DA 

SILVA - OAB:6879

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

juntar a procuração nos autos, no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 157804 Nr: 10611-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CODOPEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. MACHADO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT, MARCEL LOUZICH COELHO - OAB:8.637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca das 

informações, de fls.209, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 905749 Nr: 34067-94.2014.811.0041

 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: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA

 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, 

restou infrutífera (fl. 85).

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, 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 161966 Nr: 1401-46.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serviçauto - Serviço Para Automóveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almir Rodrigues Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo as partes para manifestarem 

acerca da possível prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 940540 Nr: 54887-37.2014.811.0041

 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: ARÃO BRAZ CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada mais de 

uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da parte 

autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio do seu 

patrono.

Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fls.91), a parte autora se manteve inerte (fl. 92).

 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 856573 Nr: 58867-26.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por CLAUDIA REGINA DA SILVA 

ARAUJO em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, 

todos qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl.146) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl.147/150), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl.151).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

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 do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.151 ).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1018028 Nr: 30930-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIL FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por DEVAIL FERREIRA DE SOUZA em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, todos 

qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl.136) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl.137/140), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl.141).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

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 do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.141 ).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1065456 Nr: 53405-20.2015.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, o 

que faço para condenar a requerida ao pagamento da indenização 

securitária no valor de R$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos 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 

(19.09.2015), nos termos da Súmula 580 do STJ.CONDENO a parte 

requerida a pagar por inteiro as custas processuais e os honorários 

advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil) reais, nos termos 

do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.Com efeito, em razão do valor 

da condenação ter sido baixo, a verba honorária deve ser fixada de forma 

equitativa, por arbitramento, sob pena de não se remunerar 

condignamente o trabalho realizado pelo advogado.Nesse sentido:“AÇÃO 

DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 

ARBITRAMENTO/FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR 

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme entendimento sedimentado na 5ª 

Câmara Cível, se o valor do seguro DPVAT foi fixado de forma 

proporcional ao grau da invalidez permanente, deve a seguradora arcar 

com a totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, por 

força do princípio da causalidade. 2. Nas causas em que for inestimável 

ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for 

muito baixo, a fixação dos honorários 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1101472 Nr: 11114-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO DE ALMEIDA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por Mauricio de Almeida em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais S/A, todos qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl. 107) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl. 108/110), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl. 

111/112).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 
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subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (fl. 

18 ).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá/MT, 09 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 948146 Nr: 59230-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISIA SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que a perícia já foi reagendada 

mais de uma vez. Contudo, não pôde ser realizada devido a ausência da 

parte autora, apesar dessa ter sido devidamente intimada por intermédio 

do seu patrono.Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada 

para impulsionar os autos, sob pena de extinção (fls. 172), a parte autora 

se manteve inerte (fls. 174). 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.Em razão disso, e considerando, ainda, que a 

tentativa de intimação pessoal no endereço constante dos autos restou 

infrutífera, em razão da insuficiência de endereço, determino seja a parte 

autora intimada, por intermédio de seu procurador, a fim de que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, informe o seu atual endereço, com vistas à realização 

da prova pericial, anotando-se que a sua omissão ensejará na preclusão 

da faculdade de produzir a prova.Informado o novo endereço, 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. Por outro lado, tendo 

em vista que, ante a natureza personalíssima do ato, é imprescindível a 

intimação pessoal da parte autora para comparecer à perícia, determino 

que, na hipótese do procurador da parte autora informar que não possui o 

seu endereço ou deixar transcorrer in albis o prazo para manifestação, 

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, 08 

de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 923645 Nr: 45617-86.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFN, GENDS, SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES, 

JMNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizado por R.A.F.N, G.E.N.D.S, J.M.N.D.O, 

representados pela sua tutora Sra. SANDRA REGINA FIGUEIREDO NUNES 

em desfavor de SEGURADORA LIDER CIA DE SEGUROS DPVAT S/A, 

todos qualificados nos autos.

 Após o inicio do cumprimento de sentença (fl.162) a parte executada 

efetuou voluntariamente o depósito da obrigação (fl.163/166), com a 

concordância do patrono da parte exequente acerca dos valores (fl.167).

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito.

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 do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl.167).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Cuiabá/MT, 10 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083321 Nr: 3114-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON CORREA DINIZ 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:8.506-A

 Certifico e dou fé, que, nesta data, intimo partes para manifestar acerca 

do cálculo elaborado pela contadoria, no prazo de5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 934835 Nr: 51906-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBABY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E 

ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDB COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES DE RESENDE 

JUNIOR - OAB:16275/MT, JULIO CESAR VISCARDI PEREIRA - 

OAB:22.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca das 

informações, de fls.261, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076633 Nr: 58356-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL DE PAULA VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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Vislumbro, ainda, que, muito embora tenha sido intimada, através de seu 

procurador, para informar o seu endereço atual, com vistas à realização 

da prova pericial, sob pena de preclusão da faculdade de produzir a prova 

(fls.43), a parte autora se manteve inerte (fl. 44).

 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, 08 de Agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 857839 Nr: 60203-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE 

MELLO GRANJA - OAB:20358/MT, Igor Góes Lobato - OAB:, NAYARA 

PEREIRA SOARES - OAB:19691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Igor Góes Lobato - 

OAB:307482/SP, REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO - 

OAB:147738/SP

 Vistos.

 Ab initio, PROCEDA-SE com o desentranhamento da petição de fls. 59/71, 

por se tratar de reprodução da exordial.

Em seguida, considerando que o protocolo da petição de fls. 96/100 é 

posterior ao da petição de fls. 104/114, PROCEDA-SE com a inversão da 

juntada das referidas peças.

No mais, anoto que, com relação à suposta conexão e/ou continência 

entre a presente demanda e as ações de despejo (Código 805782) e de 

indenização (Código 740745), em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei a 

existência de sentença já prolatada nos autos dessas, circunstância que 

impede a reunião dos feitos (art. 55, § 1º, CPC).

Por fim, DEFIRO o pedido da parte autora para produção de prova 

testemunhal (fls. 133/134), pelo que DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 de setembro de 2018 às 13h:30min, a ser 

realizada no gabinete da 8º vara Cível no Fórum da Capital.

Para a solenidade, as partes poderão, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias (§ 4º, do art. 357, CPC), arrolar as testemunhas que pretendem 

inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 do Código 

de Processo Civil.

Anoto que deverá o advogado de cada parte se atentar para a previsão 

contida no art. 455 do Código de Processo Civil no tocante a sua 

incumbência de intimar as testemunhas, dispensando-se a intimação do 

juízo.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 355113 Nr: 25522-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMBARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, WALDIR CECHET JUNIOR, CRISTIANE 

VAROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - 

OAB:12134/MT, Reinaldo camargo do nacimento - OAB:2.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, RAFAEL MORAIS DALTRO - 

OAB:12134/MT

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. ALESSANDRO TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA, OAB/MT nº 4.677, para 

que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do 

art. 234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 772112 Nr: 25203-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMBERG CAMPOS ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELOIZA VITOY LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO BASILIO DE SOUSA 

LIMA - OAB:10.183

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. ISAQUE ROCHA NUNES, OAB/MT nº 8.125, para que devolva estes 

autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, 

CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do cartório, multa 

correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação à OAB para 

providências disciplinares.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1167087 Nr: 38844-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APICE CELULARES LTDA - ME, LEONARDO 

MOUTINHO DE CARVALHO, MARCELO WILLIAM DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr. AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO, OAB/MT nº 23.045, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 

234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1308695 Nr: 10539-89.2018.811.0041

 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: PAULO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO MALTZ SCHEIR, DELAIAS 

FERREIRA DA SILVA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ALVES DOS SANTOS 

BATISTA - OAB:23.392/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 
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NETO - OAB:OAB/MT 11.443, DANIEL RACHEWKSY SCHEIR - 

OAB:16.449, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 Vistos.Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Paulo Francisco 

da Silva em face de Gilberto Maltz Scheir e Delaias Ferreira da Silva 

Galvão, em razão de constrição realizada nos autos nº 

23010-79.2014.811.0041, Código 889667.Nos termos do art. 674 do 

Código de Processo Civil, os embargos de terceiro cabem a quem, não 

sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição 

sobre os bens que possua, requerendo seu desfazimento ou sua 

inibição.Segundo dispõe o § 1º do dispositivo legal supracitado, os 

embargos podem ser de terceiro proprietário ou possuidor.In casu, o ora 

embargante demonstrou que, à época da efetivação da penhora, já havia 

adquirido a propriedade do bem móvel constrito, qual seja, o veículo VW 

Saveiro 1.6 CS, placa OAT-3460.Com efeito, é o que se extrai da fotocópia 

do recibo de transferência acostado à fl. 22, o qual aponta que o 

executado, ora segundo embargante, efetuou a venda do supracitado 

veículo para o embargante aos 27.05.2013, enquanto que a penhora nos 

autos da execução em apenso restou efetivada aos 17.06.2015 (fls. 137 e 

142, Código 889667) e, até a presente data, não se encontra sequer 

averbada à margem da matrícula do imóvel.Assim sendo, RECEBO os 

presentes embargos de terceiro para discussão, determinando a 

suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso, o que faço com 

fulcro no art. 678 do Código de Processo Civil.No que se refere ao pedido 

de tutela de urgência, entendo incabível, em sede provisória, o imediato 

cancelamento da restrição judicial, posto que acarretaria a

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022714-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELCO GONCALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022714-69.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ELCO 

GONCALVES MOTA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/requerida para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 

2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1019071-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019071-69.2017.8.11.0041. REQUERENTE: 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Considerando que a parte requerida 

não foi devidamente citada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 05/11/2018 às 11h30m, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO – SALA 02. CITE-SE e INTIME-SE o requerido, por carta 

“AR”, para comparecer à audiência designada, na forma do art. 334 c/c 

art. 335 ambos do CPC/2015. No id. 14320783, aportou aos autos petição 

em nome do demandante, requerendo a juntada do substabelecimento e 

que todas as intimações e publicações sejam expedidas exclusivamente 

no nome dos advogados indicado, sob pena de nulidade. Contudo, não há 

nos autos procuração outorgada em favor da advogada substabelecente, 

não havendo como acolher o pedido de retro, devendo permanecer os 

patronos inicialmente habilitados no presente feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024735-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEI LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024735-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSENEI LEITE DOS SANTOS REQUERIDO: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias. Dá análise da missiva, após a devida correção da 

distribuição, nota-se que se faz oriunda de ação nitidamente de 

competência oriunda das Varas de Fazenda Pública, tendo em vista que o 

Estado figura no polo passivo. A resolução supramencionada atribuiu às 

Varas Especializadas de Fazenda Pública a competência dos processos 

decorrentes de feitos em geral da Fazenda Estadual e cartas precatórias 

de sua competência. O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece: 

“Art. 1º - Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública. Portanto, com fundamento no artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

a presente ação, em favor de uma das Varas de Fazenda Pública desta 

Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. 

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019114-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019114-40.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEAN CARLOS PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o 

fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos 

infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 
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questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017868-09.2016.8.11.0041. AUTOR: 

SIMONE SANTANA DE SOUZA, YAM SAMUEL SANTANA ALVES RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A 

seguradora demandada interpôs embargos de declaração em face da 

sentença proferida nos autos, ao argumento de que a mesma incorreu em 

contradição, ao ponto que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, 

cabível reconhecer a sucumbência recíproca das partes e distribuir entre 

elas as despesas e os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os 

honorários devem ser minorados, a fim de serem enquadrados com a 

realidade dos autos, bem como aos critérios estabelecidos pela legislação 

vigente. Por fim, requer seja conhecido e provido os presentes embargos 

de declaração, para o fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, 

e, em efeitos infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. 

Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm 

como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 
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para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014187-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAXSUEL BARBOSA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 
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especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018429-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AMORIM DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018429-96.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDUARDO AMORIM DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 
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CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014616-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014616-61.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ALUISO APARECIDO DE OLIVEIRA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora 

demandada interpôs embargos de declaração em face da sentença 

proferida nos autos, ao argumento de que a mesma incorreu em 

contradição, ao ponto que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, 

cabível reconhecer a sucumbência recíproca das partes e distribuir entre 

elas as despesas e os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os 

honorários devem ser minorados, a fim de serem enquadrados com a 

realidade dos autos, bem como aos critérios estabelecidos pela legislação 

vigente. Por fim, requer seja conhecido e provido os presentes embargos 

de declaração, para o fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, 

e, em efeitos infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. 

Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm 

como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 
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provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016891-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DE SOUSA LIMA (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:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016891-80.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ROSILDA DE SOUSA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao argumento de que 

o autor não decaiu de parte mínima e o valor arbitrado a título de 

honorários corresponde a mais de 20% sobre o valor da condenação, o 

que, no seu entender, viola o permissivo legal (art. 85, §2 do CPC). Aduz 

ainda, que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, 

eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o 

patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação 

conforme art. 11 da Lei 1.060/50. Por fim, requer seja conhecido e provido 

os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a omissão e 

a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o presente 

decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 
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publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014839-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MORAES CAVALHEIRO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014839-14.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS MORAES CAVALHEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao argumento de que 

o autor não decaiu de parte mínima e o valor arbitrado a título de 

honorários corresponde a mais de 20% sobre o valor da condenação, o 

que, no seu entender, viola o permissivo legal (art. 85, §2 do CPC). Aduz 

ainda, que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, 

eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o 

patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação 

conforme art. 11 da Lei 1.060/50. Por fim, requer seja conhecido e provido 

os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a omissão e 

a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o presente 

decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 
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questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020515-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020515-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDIMAR ARAUJO BRANCO GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao argumento de que 

o autor não decaiu de parte mínima e o valor arbitrado a título de 

honorários corresponde a mais de 20% sobre o valor da condenação, o 

que, no seu entender, viola o permissivo legal (art. 85, §2 do CPC). Aduz 

ainda, que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, 

eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o 

patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação 

conforme art. 11 da Lei 1.060/50. Por fim, requer seja conhecido e provido 

os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a omissão e 

a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o presente 

decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 
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discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026560-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY TAYLA DA CRUZ PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026560-60.2017.8.11.0041. AUTOR: 

DANIELLY TAYLA DA CRUZ PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao argumento de que 

o autor não decaiu de parte mínima e o valor arbitrado a título de 

honorários corresponde a mais de 20% sobre o valor da condenação, o 

que, no seu entender, viola o permissivo legal (art. 85, §2 do CPC). Aduz 

ainda, que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, 

eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o 

patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação 

conforme art. 11 da Lei 1.060/50. Por fim, requer seja conhecido e provido 

os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a omissão e 

a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o presente 

decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020529-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARIA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020529-24.2017.8.11.0041. AUTOR: 

SEBASTIANA MARIA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao argumento de que 

o autor não decaiu de parte mínima e o valor arbitrado a título de 

honorários corresponde a mais de 20% sobre o valor da condenação, o 

que, no seu entender, viola o permissivo legal (art. 85, §2 do CPC). Aduz 

ainda, que a Autora é beneficiária da Justiça Gratuita, motivo pelo qual, 

eventual condenação em honorários advocatícios não deve ultrapassar o 

patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação 

conforme art. 11 da Lei 1.060/50. Por fim, requer seja conhecido e provido 

os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a omissão e 

a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o presente 

decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016902-12.2017.8.11.0041
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RENELSON DIAS SAMPAIO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016902-12.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RENELSON DIAS SAMPAIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração 

opostos por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (id. 12366522), 

contra a sentença proferida no id. 11906548, ao argumentando que a 
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mesma incorreu em erro material ao citar a data do sinistro. Inicialmente 

cabe destacar que os embargos de declaração têm como norte as 

previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do 

CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a 

decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição 

ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só 

poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, 

inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de 

declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. Da análise 

acurada da sentença embargada, cumpre esclarecer que realmente 

ocorreu um erro material no que tange a data do acidente, uma vez que 

constou o dia 09.04.2015, quando na verdade deveria constar 09.04.2017. 

Diante do exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, nos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, para somente sanar o erro 

material, fazendo constar que o sinistro ocorreu em 09.04.2017, data 

inicial para incidência de correção monetária fixada na sentença 

guerreada. No mais, mantenho a sentença, como lançada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá–MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011807-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011807-98.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

CICERO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS (id. 11787080), contra a 

sentença proferida no id. 11430176, ao argumentando que a mesma 

incorreu em erro material quanto aos valores apurados. No id. 12671351 

compareceu a parte autora, ora embargado, concordando com os termos 

dos aclaratórios interpostos. Inicialmente cabe destacar que os embargos 

de declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 

1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 

encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. Da análise acurada da sentença 

embargada, cumpre esclarecer que realmente ocorreu um erro material no 

que tange ao valor da indenização, uma vez que constou no dispositivo R$ 

3.307,50, quando na verdade deveria constar R$ 3.037,50. Diante do 

exposto, ACOLHO os embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, para sanar o erro material existente no 

dispositivo da sentença, corrigir o valor da condenação para R$ 3.037,50 

(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). No mais, mantenho a 

sentença, como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá–MT. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027566-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIS FILLIPE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027566-05.2017.8.11.0041. AUTOR: 

HERIS FILLIPE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor não decaiu de 

parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência recíproca das 

partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários advocatícios. 

Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim de serem 

enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 
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poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020260-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ROMEU MASSON (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020260-82.2017.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

ROMEU MASSON RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor não decaiu de 

parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência recíproca das 

partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários advocatícios. 

Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim de serem 

enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 
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rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015875-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASTIAO ESPINDO VALEJO (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015875-91.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BASTIAO ESPINDO VALEJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 
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EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015766-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MENOTTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015766-77.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA APARECIDA MENOTTI RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 
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obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015024-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO SILVA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015024-52.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EDNO SILVA SANTANA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor não decaiu de 

parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência recíproca das 

partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários advocatícios. 

Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim de serem 

enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015889-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015889-75.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WANDER JUNIOR VIEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada 

interpôs embargos de declaração em face da sentença proferida nos 

autos, ao argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto 

que o autor não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a 

sucumbência recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e 

os honorários advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser 

minorados, a fim de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem 

como aos critérios estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer 

seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração, para o 

fim de afastar a omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos 

infringentes reformar o presente decisum. É o relatório. Decido. 

Inicialmente cabe destacar que os embargos de declaração têm como 

norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, 

ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente encontra razão de 

ser, se a decisão recorrida estiver afetada por obscuridade, omissão, 

contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 494. Publicada a 

sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a 

requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por 

meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015233-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE SOUZA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015233-21.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS DE SOUZA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 
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estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022716-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE ALMEIDA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1022716-39.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: 

ELIZABETE DE ALMEIDA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte executada 

efetuando o depósito do valor remanescente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014386-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYK BARBOSA DA COSTA PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014386-19.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAYK BARBOSA DA COSTA PRADO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015762-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015762-40.2017.8.11.0041. AUTOR: 

BEATRIZ DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs embargos de 

declaração em face da sentença proferida nos autos, ao argumento de 

que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor não decaiu de 

parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência recíproca das 

partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários advocatícios. 

Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim de serem 

enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 
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omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003366-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA OLIVEIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIANE OLIVEIRA DA SILVA OAB - 040.239.141-18 (REPRESENTANTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003366-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

RAYSSA OLIVEIRA DA SILVA REPRESENTANTE: ROSIANE OLIVEIRA DA 

SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este processo. Considerando 

a concordância da parte credora com os valores depositados 

voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, Código de Processo Civil, 

e DECLARO EXTINTO o processo. Determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do 

alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo 

parágrafo do Provimento n. 68/2018 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 
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das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando 

normativo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014193-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RODRIGUES 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014193-04.2017.8.11.0041. AUTOR: 

JOSUEL RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000380-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000380-07.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A seguradora demandada interpôs 

embargos de declaração em face da sentença proferida nos autos, ao 

argumento de que a mesma incorreu em contradição, ao ponto que o autor 

não decaiu de parte mínima e, portanto, cabível reconhecer a sucumbência 

recíproca das partes e distribuir entre elas as despesas e os honorários 

advocatícios. Aduz ainda, que os honorários devem ser minorados, a fim 

de serem enquadrados com a realidade dos autos, bem como aos critérios 

estabelecidos pela legislação vigente. Por fim, requer seja conhecido e 

provido os presentes embargos de declaração, para o fim de afastar a 

omissão e a contradição do julgado, e, em efeitos infringentes reformar o 

presente decisum. É o relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os 

embargos de declaração têm como norte as previsões inseridas nos 

artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: “Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. 

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não 

existe obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes 

de autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002580-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002580-84.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE MORAIS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, interpôs embargos de declaração em face da 

sentença proferida, ao argumento de que a mesma incorreu em 

omissão/contradição quanto à graduação da Tabela de Cálculos da MP 

451/08. Por fim, requer seja conhecido e provido os presentes embargos 

de declaração, a fim de afastar a omissão e a contradição alegada. É o 

relatório. Decido. Inicialmente cabe destacar que os embargos de 

declaração têm como norte as previsões inseridas nos artigos 494 e 1.022 

e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu ajuizamento somente 
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encontra razão de ser, se a decisão recorrida estiver afetada por 

obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro material, verbis: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração. Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material”. No caso dos autos, não existe 

obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material capazes de 

autorizar o aclaramento, suprimento ou correção (retificação) do aresto 

embargado, que contém extensa e clara motivação, da qual não destoam 

suas conclusões. Como já explicitado inicialmente, os declaratórios 

apenas são cabíveis nos casos de omissão, obscuridade ou contradição, 

não se prestando a reapreciar a causa, tampouco a reformar o 

entendimento proferido, em razão dos rígidos contornos processuais 

desta espécie de recurso. Insta consignar que os Embargos de 

Declaração é recurso de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o 

real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão e, 

para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas. Ou 

seja, o simples descontentamento do Embargante com o julgado ou a 

análise de provas não tem o condão de tornar cabível este Recurso que, 

como dito, serve ao aprimoramento da decisão, quando nela há pontos 

omissos, obscuros e/ou contraditórios e quando está pautada em 

premissa equivocada. Assim, não cabe opor Embargos de Declaração 

para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi 

proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, pois os 

Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento 

do que já foi decidido. Nesse sentido, é a jurisprudência: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. 

NAO-CARACTERIZAÇÃO. Os embargos de declaração não servem para 

rediscutir o mérito da causa, nem para renovar ou reforçar os 

fundamentos da decisão e nem para explicitar dispositivos de lei, 

especialmente se a lide foi fundamentadamente solvida. O julgador não 

está obrigado a responder a todas as alegações dos litigantes. Hipóteses 

do art. 535 do CPC que não se caracterizam. Ademais, mesmo os 

chamados embargos com fins de pré questionamento estão sujeitos aos 

lindes da precitada regra da Lei Adjetiva. EMBARGOS DESACOLHIDOS. 

(Embargos de Declaração Nº 70010285583, Nona Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado 

em 1º-12-2004). (sem grifos no original). Colhe-se de modo pacífico na 

Jurisprudência este entendimento, conforme precedente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS 

APONTADOS. RECURSO VOLTADO AO REEXAME DO MÉRITO E AO 

REFORÇO DA FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS IMPROVIDOS. 

ANALISANDO O V. ACÓRDÃO IMPUGNADO TODA A MATÉRIA DEBATIDA, 

CONCLUI-SE QUE A CORRETA APRECIAÇÃO E VALORAÇÃO DAS 

PROVAS PRODUZIDAS CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO, NÃO SENDO 

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS A VIA ADEQUADA PARA A 

REDISCUSSÃO DA CAUSA, NEM MEIO IDÔNEO PARA OBRIGAR O 

JULGADOR A REFORÇAR A FUNDAMENTAÇÃO. (TJDF, Emb. Decl. na 

APC 19990110826784, 2ª T. Civ., Rel. Desa. Carmelita Brasil, j. 18.03.2004, 

DJ 16-6-2004, p. 38) (sem grifos no original). As insurgências indicada 

deverá ser objeto de recurso para o segundo grau de jurisdição, o qual 

poderá conhecer e reformar a sentença de primeiro grau, se for o caso. O 

acolhimento da pretensão do embargante por este recurso, feri o princípio 

do duplo grau de jurisdição e também o princípio da inalterabilidade. Isso 

porque, qualquer pretensão de modificação quanto ao teor da decisão 

dever ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante 

provocação através de interposição de recurso de apelação/agravo de 

instrumento, etc., pois são os remédios processuais destinado a corrigir 

erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. A propósito 

segue os seguintes julgados do nosso e. Tribunal: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - INOBSERVÂNCIA AO 

ARTIGO 535 DO CPC - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS DESPROVIDOS. Nega-se 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes as omissões e 

contradições apontadas pelo embargante e se pretende, tão somente, 

rediscutir a matéria já apreciada.” (TJMT - ED, 97532/2011, DESA.MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 03/11/2011, Data da 

publicação no DJE 25/11/2011) destaquei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. Os embargos de 

declaração não se prestam à revisão de entendimento e nem a reexame 

da prova, mas à correção de contradição, obscuridade ou omissão, que 

no caso não se verificam”. (TJMT - ED, 132459/2009, DES.A. BITAR FILHO, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 11/03/2010, Data da publicação no 

DJE 26/04/2010) negritei. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO 

INFRINGENTE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS - 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS 

EMBARGOS. São improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão 

embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar 

omissão, contradição ou obscuridade. Não se prestam os declaratórios a 

lograr efeito infringente para modificar o julgado e adequá-lo ao 

entendimento esposado pela embargante”. (TJMT - ED, 17172/2007, 

DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 19/03/2007, Data da publicação no DJE 28/03/2007) destaquei. 

Além disso, caso o presente recurso se prestasse à finalidade de 

alteração substancial da decisão, o princípio da adequação estaria 

tacitamente revogado, uma vez que haveria dois recursos com a mesma 

finalidade. Destarte, ausentes as outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo 

Código de Processo Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a 

discordância do Embargante não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, embora rotulados Declaratórios, estes Embargos 

pretendem conduzir a novo julgamento, com reapreciação daquilo que 

ficou decidido. Assim sendo, mantenho a sentença como lançada. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032350-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS RODRIGUES NELO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032350-25.2017.8.11.0041 AUTOR: ELIAS 

RODRIGUES NELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte apelada/autora para contrarrazoar o recurso de apelação 

tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012325-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EDUARDO DE SOUZA BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1012325-88.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

LUCAS EDUARDO DE SOUZA BORGES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a 

parte exequente ao ID:13759173, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 
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processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016893-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DE OLIVEIRA MAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1016893-50.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

LUCAS DE OLIVEIRA MAIA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte 

exequente ao ID:14307825, pugnando pelo levantamento da quantia 

depositada voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente 

parte credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, 

conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006770-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ANTUNES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1006770-90.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

MATHEUS ANTUNES DOS SANTOS EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a 

parte exequente, pugnando pelo levantamento da quantia depositada 

voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807458 Nr: 13932-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA, ROSA SANCHEZ 

MAZZORANA, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS GUIMARAES, LUZIA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULLYEMERSON R. R. DE 

MORAES AGUIAR - OAB:15.894, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:, JULIO CESAR DE AVILA - OAB:DEF. PUBLICO

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA, Cpf: 

35089954291, Rg: 1416714-0, data de nascimento: 16/04/1967, 

brasileiro(a), solteiro(a), empresária, Telefone 3627-2586. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da REQUERIDA para que no prazo de 15 dias 

proceda ao pagamento espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação 

da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, sobre o valor do 

débito prevista no artigo 523, parágrafo 1º do CPC.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Despejo por falta de pagamento 

c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às fls. 

173/177Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação das 

partes devedora, nem de seu advogado, para cumprimento espontâneo do 

julgado.Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação 

das partes devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757403 Nr: 9581-16.2012.811.0041

 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: ELIZABETH APARECIDA LUZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES MAIA MIRANDA, JANE MARISE 

CERCI PALMIERI, JULIETA DA SILVA, AMARILDO JOSÉ LÚCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EUCLIDES MAIA MIRANDA, Cpf: 

06227570168, Rg: 126.352, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Trata-se de usucapião constitucional habitacional em 

desfavor de EUCLIDES MAIA MIRANDA, visando a prescrição aquisitiva do 

imóvel residencial em que a autora reside há 30 anos, endereço na Rua 

João Lourenço de Figueiredo, n. 180, Bairro Jd. Tropical, Cuiabá-MT.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Casa Edificada, com endereço na Rua 

João Lourenço de Figueiredo, n. 180, Bairro Jd. Tropical, Cuiabá-MT.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Defiro o pedido de dilação de 

prazo requerido pela autora de fls. 82, a fim de que apresente documentos 

hábeis a individualizar o bem, e ainda permitir a manifestação de interesse 

das fazendas públicas.Expeça-se mandado de intimação para Fazenda 

Pública Municipal a fim de que apresente nos autos informativo detalhado 

(lote, matrícula, etc.) acerca do imóvel discutido nos autos, situado na Rua 

Coronel João Lourenço de Figueiredos, 180 - Bairro Jardim Tropical, 

encaminhando-se os documentos de fls. 25, 27 e 34 .Após, intime-se a 
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autora.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 368339 Nr: 6347-31.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILCE MACEDO BARBOSA, JOAO ALFREDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, DILMA 

GUIMARAES NOVAIS - OAB:8892, LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 864307 Nr: 5062-27.2014.811.0041

 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 CARLOS CUNHA FERRAZ, CELIA REGINA 

CURSINO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ VILLAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, 

com fulcro no art. 487, I do CPC, para CONDENAR o réu ao pagamento de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

a partir desta data, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação.CONDENO, ainda, a requerida, ao pagamento das custas 

processuais, e honorários advocatícios, este arbitrado em 15% sobre o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.P. R. 

I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora no prazo de trinta (30) dias, sem a qual, determino sejam os 

autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 890386 Nr: 23486-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMER KAHLIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FERREIRA BORGES, EDSON 

SERAFIM BERTOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DOS SANTOS - 

OAB:14.363/MT

 Intimação para 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: ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 933971 Nr: 51427-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CURSINO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO STÁBILE PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SILVEIRA - 

OAB:118.942 OAB/RJ

 Impulsiono os autos para que seja expedido ofício cobrando a devolução 

da CP devidamente cumprida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 428156 Nr: 10019-13.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURITA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA FERNANDES DA SILVA - 

OAB:10589

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, 

LEONARDO DANIEL LOWE - OAB:6905-E OAB/MT, LUIS EDUARDO DE 

CASTRO NASSIF - OAB:11866, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ROSELY AMARAL DE SOUZA

Data da Carga:09/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1117374 Nr: 17633-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO TELLES DE CARVALHO 

- OAB:11461 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, PAULO ROBERTO 

CANHETE DINIZ - OAB:13.239- A

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a certidão de 

crédito, no prazo de 05 dias, sendo que ao final deste prazo os autos 

serão remetidos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 875853 Nr: 13996-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON ROGÉRIO BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS PARA 

POSTOS COBRA EIRELI, LUIZ CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS JUNIOR TRISTÃO 

BARBOSA - OAB:43295PR

 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.
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 Carga ao advogado: ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 895649 Nr: 26838-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VÂNIA MÁRCIA MONTALVÃO GUEDES CÉZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, FABRICAÇÃO 

E DISRIBUIÇÃO DE VEICULOS LTDA, ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO DE ALMEIDA 

SANTOS FILHO - OAB:13.685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO PIMENTEL DINIZ 

DE SOUZA - OAB:190370/SP, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, RODRIGO AMARAL PAULA DE MÉO - OAB:292.652 SP

 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: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

Data da Carga:09/08/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 747317 Nr: 44560-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCLR, GIOVANY LEITE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT

 Vistos etc.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Defiro o levantamento do valor já depositado pela parte executada, 

mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente, 

resguardando os 15% referente aos honorários advocatícios devidos aos 

patronos da fase cognitiva.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

No tocante ao valor remanescente, determino a intimação da parte 

devedora, na pessoa do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda com o pagamento remanescente da obrigação, acrescido da 

multa de 10% sob o valor da condenação e dos honorários advocatícios, 

prevista no artigo 523,§ I e II do CPC.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 946041 Nr: 58037-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LERIA ALVES RIBEIRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANETE FATIMA DO AMARAL - 

OAB:OAB/MT 11.751, SILVIO SOARES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:10119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 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: JUCINEI DA SILVA NUNES

Data da Carga:10/08/2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 354022 Nr: 24475-36.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO REGIONAL DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455, MARCO CEZAR ROSADA - OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, FABÍOLA C. DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.997/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COMERCIAL DE ALIMENTOS BOM JESUS 

LTDA, CNPJ: 06204351000109, Inscrição Estadual: 13.252.390-6. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do executado quanto ao pedido de adjudicação 

dos bens penhorados e avaliados nos autos.

Resumo da Inicial: Trata-se de execução por quantia certa contra devedor 

solvente.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Estando a parte requerida em local incerto e 

não sabido, a parte autora pugnou pela intimação por edital. O artigo 257 

do Código de Processo Civil dispõe que:“Art. 257. São requisitos da 

citação por edital:I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial 

informando a presença das circunstâncias autorizadoras;” Ademais, o 

entendimento jurisprudencial acerca do assunto: AGRAVO INTERNO. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL 

PELO NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA 

PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de se proceder à 

citação do réu por edital, devem ser esgotadas todas as formas possíveis 

para localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, se justifica a 

citação editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 

892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data de Julgamento: 

08/08/2012, 16ª Câmara Cível). Dessa forma, restando inexitosa a citação 

real da parte requerida, preenchidos os requisitos do artigo 257 do Código 

de Processo Civil, desde já DEFIRO o pedido, para determinar a intimação 

por edital da executada. Transcorrido in albis o prazo da citação sem a 

parte demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do 

contraditório, nomeio a Defensoria Pública Estadual, para funcionar nestes 

autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, 

inciso II, segunda figura, do CPC. INTIME-SE o curador especial acerca da 

nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente defesa ao 

pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para impugnação.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marta Barreto Hidalgo, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 892806 Nr: 25092-83.2014.811.0041

 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: MARILENE INACIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIZIO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA JABUR RIBEIRO - 
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OAB:202.389, JOSE WILZEM MACOTA - OAB:7481, PAULO SERGIO DO 

NASCIMENTO - OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente ) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340004 Nr: 10367-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLÁUCIA RIBEIRO, MARIA TEREZA CARLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES BARBOSA DE 

OLIVEIRA - OAB:11.313-B/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 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: ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA

Data da Carga:09/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1280512 Nr: 2007-29.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CRISTALINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA LOCAÇÃO LTDA, ENGEGLOBAL 

CONSTRUCOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA 

- OAB:101346, EVERTON ANDREY LESSA - OAB:17184, RAIANE 

ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371

 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: MARINA VARJÃO FORTES

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760903 Nr: 13296-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SOUZA DE BARROS, BENEDITO 

XAVIER DE SOUZA CORBELINO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BRANDÃO CANÇADO 

- OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 310544 Nr: 17819-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE DONI RIBEIRO SILVA, ESPÓLIO DE ANTONIO 

CAZARIN, OLGA MARGONAR CAZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ALICE VIEIRA DE SOUZA MATTIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21452/O, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS - OAB:DF 032263

 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: ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI

Data da Carga: 27/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 116625 Nr: 215-95.1985.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, Haroldo Almeida 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Dan - OAB:35.65-a MT, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, DENISE MARIA 

XAVIER BISPO - OAB:5.715/MT, PAULA MÁRCIA CÁCERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO FLAVIANO DE 

SOUZA - OAB:0705/MT, ELISEU CERISARA - OAB:324/MT, LUIZ 

EDUARDO LOPES JUNIOR - OAB:13879

 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: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

Data da Carga:09/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1043724 Nr: 43327-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844, CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - 

OAB:19.676, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Intimação para 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: ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 346103 Nr: 16280-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALMIS ANTÔNIO DA SILVA, IVETE DIAS DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:7683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 149 de 607



 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 424977 Nr: 8635-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA BORGES DE MOURA, PEDRO DE 

OLIVEIRA LUZ, VALDEMIR SCALZITTI, PETRONILA ALTHAIR F. NEVES, 

ROBERTO HIROYUKI KATAYAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLÉIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39.743/PR, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:15763-A/PA, RAFAEL SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre a 

petição da parte executada no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817734 Nr: 24162-02.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, A P DA SILVA PAGNUSSAT 

ASSESSORIA COMERCIAL LTDA ME, CONSIGNUM GESTÃO DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT, NÁDIA TAYSE KUHNEN SULAS - OAB:8.658/MT, 

NANDA LUZ SOARES QUADROS - OAB:OAB/MT 19.494, ROSANA DE B. 

B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, VAGNER SOARES SULAS - OAB:4332-E

 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: JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER

Data da Carga:09/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093979 Nr: 7916-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CONCEIÇÃO JUNIOR, JESSIKA 

A. A. PADILHA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENYFFER KELLE P. BASSAN - 

OAB:19.661/MT, MELISSA FRANÇA PRAEIRO - OAB:13582, WAGNER V. 

DE MORAES - OAB:15.244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: ANANDA SOUZA DUARTE

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1125229 Nr: 21012-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956-O, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/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: MARINA VARJÃO FORTES

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1077161 Nr: 58671-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVA LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - 

OAB:101346

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, RAIANE ROSSETTO STEFFEN - OAB:13371/MT

 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: MARINA VARJÃO FORTES

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1033652 Nr: 38429-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRLAN LEITE DE FRANÇA

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - OAB:135132, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte executada, 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.: 1086949 Nr: 4700-54.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMER KHALIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE 

- OAB:4.497/MT, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Intimação para 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: ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1157050 Nr: 34697-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSE LUIZ MELITA MEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES - 

OAB:10.416/MT
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 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: MARINA VARJÃO FORTES

Data da Carga:10/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700257 Nr: 34880-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADNAN FARES & CIA LTDA., HANI HAMED FARES, 

FARES HAMED ABOUZEID FARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: ANANDA SOARES DE OLIVEIRA VILELA

Data da Carga:09/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 925917 Nr: 47076-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREIZE VANE ALVES VEIGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDILSON NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, DETERMINANDO a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial, entregando nas mãos do autor a 

posse plena do bem.CONDENO ainda o requerido ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2º 

e 8º, do CPC.P. R. I.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação 

da parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme 

determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701811 Nr: 36432-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA AVILA PETERLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA ALIMENTOS, ARMAZÉNS GERAIS 

VALE DO VERDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE FREITAS PICCININI 

- OAB:43434/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/MT

 Vistos etc.

Intime-se a exequente a fim de que apresente a matrícula do bem indicado 

a penhora, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, volvam os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 835604 Nr: 40716-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTÁVIO GRASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECOSERVICE CONSTRUÇÕES E 

SANEAMENTO LTDA. - GRUPO GEOESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO RIPOLI BIANCHI - 

OAB:12856/MT, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT, RENATO 

FERREIRA MACEDO - OAB:11060

 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: RODRIGO CARRIJO FREITAS

Data da Carga:13/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1032828 Nr: 38011-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY GONÇALVES DE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: RODRIGO CARRIJO FREITAS

Data da Carga:13/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818769 Nr: 25088-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON POIARES RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413, Lucineide Maria de almeida - 

OAB:OAB/SP 72.973, LUDIMILA PAULA PEREIRA - OAB:14803/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4.626, MARIA EMÍLIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 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: LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA

Data da Carga:13/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 713464 Nr: 5998-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTES COMERCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INALVA MARIA DA SILVA SANTOS, ANITA 

MARCELINO SOBRINHO, ELZA MARIA GOMES DOS SANTOS, ANTÔNIO 

ALVES VENÂNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 151 de 607



OAB:10.203 OAB MT, RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS - 

OAB:19525/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 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: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR

Data da Carga:18/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 786306 Nr: 40198-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACYR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERGÁS TRANSPORTES COMÉRCIO E 

DISTRIBUIDORA LTDA., INALVA MARIA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ERIKSSON DOS SANTOS 

- OAB:12.136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABEL CRISTINA GUARIM DA 

SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - 

OAB:10.203 OAB MT, MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO MARTINS - 

OAB:13.641

 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: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR

Data da Carga:18/07/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941821 Nr: 55655-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILI AYOUB GIGLIO, MARCELO GIGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO 

TAQUES - OAB:12026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, PAULO 

CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7.042/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: AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES

Data da Carga:23/07/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1149534 Nr: 31507-14.2016.811.0041

 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: JEAN CARLOS BISPO DE MELO

 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:8184-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Reinaldo Prestes Neto, onde intimado, indicou para 

perícia o dia 03/09/2018 a partir das 08 horas, no presídio (consultório do 

perito Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, primeiro 

andar, prédio Marrom, (fundos do terminal rodoviário – CPA - I), CEP 

78.055-100, fone: (65) 3641-7100 / 8117-0025 / 9305-8775 (Secretaria 

Patrícia), reiprestes@gmail.com). Posto isso, intimo as partes para 

comparecerem a perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 795299 Nr: 1631-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ COMERCIO DE ALARMES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALORIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14,246 MT, DAMIÃO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - 

OAB:14246/MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB:9.793, 

TAKAYOSKI KATAGIRI - OAB:4.178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:16246A/MT, VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11247

 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.: 889448 Nr: 22869-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSYKA WANESSA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUDA TAXI LOTAÇÃO TURISMO E EVENTOS 

LTDA - ME, BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS - BB SEGURO AUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, VALMIR PEDRO SCALCO - OAB:5963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8375/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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024912-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON RIBEIRO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LIMA DE MELO OAB - MT0012144A-O (ADVOGADO)

ALDEYR LIMA DE MELO OAB - MT0010017A (ADVOGADO)

MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS OAB - MT19840/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024912-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

WEMERSON RIBEIRO DE BARROS REQUERIDO: CLARO S/A, APPLE 

COMPUTER BRASIL LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que 

a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo 

que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e 

se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 
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condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor possui veículo próprio. 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano 

Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações NPL2954 MT 

HONDA/CG150 FAN ESDI 2011 2011 WEMERSON RIBEIRO DE BARROS 

Sim ui-button ui-button No mais, não restou demonstrada a incapacidade 

financeira da parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 

5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que 

corroborem com a alegada hipossuficiência, tais como holerite, extrato 

bancário ou declaração de imposto de renda. Ademais colacionou aos 

autos Carteira de Trabalho, onde se denota que a data de saída foi no ano 

de 2014, não demonstrando a hipossuficiência momentânea, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025031-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE HERREIRA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - MT3717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERONIDES REZENDE DE MORAES (RÉU)

LUCI CAVALCANTE DE MORAES (RÉU)

SILVANA MOREIRA DA SILVA (RÉU)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025031-69.2018.8.11.0041. AUTOR: ELIANE 

HERREIRA CUNHA RÉU: SILVANA MOREIRA DA SILVA, ALMIR LOPES DE 
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ARAUJO JUNIOR, HERONIDES REZENDE DE MORAES, LUCI CAVALCANTE 

DE MORAES Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento 

comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência 

de conciliação para o dia 09/10/2018 às 08h30min, nos termos do artigo 

334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, 

Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022753-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO FELICIO MARQUES (RÉU)

FERNANDO FELICIO MARQUES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022753-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

COMPANHIA ULTRAGAZ S A RÉU: FERNANDO FELICIO MARQUES, 

FERNANDO FELICIO MARQUES - ME Vistos etc. Recebo o presente feito 

pelo procedimento comum. Nos termos do atual Código de Processo Civil, 

designo audiência de conciliação para o dia 08/10/2018 às 10h00min, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022458-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA OAB - MT0012246A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022458-58.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: MAURO MARTINS 

SANCHES JUNIOR Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte 

requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita . O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao sistema 

RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Lista de 

Veículos - Total: 4 Placa UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo 

Proprietário Restrições Existentes Ações ECO6660 MT FORD/ECOSPORT 

XLT 1.6L 2003 2004 ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO Não ui-button 

ui-button JZZ1015 MT VW/GOLF 2001 2001 ERIC MIRANDA DE 

FIGUEIREDO Sim ui-button ui-button JZC2992 MT R/DISNAUTICA TRA 

LANCH 1 2000 2000 ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO Não ui-button 

ui-button JYV2163 MT FORD/MAVERICK GT 1978 1978 ERIC MIRANDA DE 

FIGUEIREDO Não Ademais, o demandante sequer juntou a declaração de 

hipossuficiência, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, 

bem como não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se 

impõe. Assim, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. Acerca do 

tema, é o entendimento do TJ-MT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO 

COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Conforme o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Na hipótese, não ficou demonstrada a 

impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, eis que 

não foram juntados documentos hábeis à comprovar a real situação 

financeira dos Agravantes, o que impossibilita o deferimento do benefício 

almejado.(Ag 14299/2017, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 

18/04/2018) Isso posto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita bem como o 

pagamento das custas ao final do processo e DETERMINO a intimação da 

parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 

dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023393-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 154 de 607



JOAO CESAR FADUL OAB - MT4541/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023393-98.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO RÉU: 

JORGE AUGUSTO MAIONE DE FARIA Vistos etc. Analisando inicialmente 

os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua exordial a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Com efeito, o 

Código de Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei (art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter 

o benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência 

financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, 

devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta 

feita, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da 

empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Acerca do tema, colho a jurisprudência: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – 

CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS 

REJEITADOS.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza, de 

per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente 

serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1022 do 

Código de Processo Civil.O benefício da justiça gratuita pode ser 

concedido à pessoa jurídica em situações especialíssimas, desde que 

comprovada necessidade da benesse.O Julgador não está obrigado a 

citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que 

exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com 

incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua 

decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento 

explícito.(ED 108829/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – 

BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal. Conquanto se presume verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, 

CPC/15), consoante ocorreu inicialmente na ação principal, tal pedido pode 

ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme 

expressamente estatui o art. 99, §2º, do CPC/15.Cabe ao julgador 

examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário.No caso, sendo demonstrado que a parte 

possui rendimento para o custeio das despesas processuais, deve ser 

mantida a decisão que revogou a assistência judiciária.(Ap 120648/2017, 

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – INDEFERIMENTO DA 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALÊNCIA – DECISÃO 

QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é desconhecido que a 

pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, 

contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do 

CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais necessitada e 

insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a miserabilidade ou 

necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 104478/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 31/10/2017) Tal 

demonstração não foi devidamente carreada aos autos, restando claro 

que a parte autora não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. 

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita 

postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de condições 

financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024067-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DIEGO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

LUCA DA SILVA LUZARDO OAB - MT19031/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024067-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALEXANDRE DIEGO FERREIRA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que 

pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, 

em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), restou verificado que o autor 

possui veículo próprio. Lista de Veículos - Total: 1 Placa UF Marca/Modelo 

Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

APK4896 MT FIAT/PALIO FIRE FLEX 2007 2008 ALEXANDRE DIEGO 

FERREIRA No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da 

parte autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma 

vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a 

alegada hipossuficiência, tais como holerite, carteira de trabalho, extrato 

bancário ou declaração de imposto de renda, o indeferimento do pedido é 

medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a simples declaração de 

pobreza não é suficiente para demonstração do estado de 

hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE BENS E 

TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 
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26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a intimação da parte 

autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, 

sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC. 

Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023573-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0015373A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023573-17.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JANAINA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. No mais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou 

nos autos documentos que corroborem com a alegada hipossuficiência, 

tais como holerite, extrato bancário ou declaração de imposto de renda, o 

indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar que a 

simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do 

estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, PARTILHA DE 

BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO LAR – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 
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FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024063-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CHAGAS DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA OAB - MT22210/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINEI APARECIDO STIVANIN (RÉU)

TRANS GRANCAP LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024063-39.2018.8.11.0041. AUTOR: LUCIO 

CHAGAS DE JESUS RÉU: TRANS GRANCAP LTDA - ME, RODINEI 

APARECIDO STIVANIN Vistos etc. Recebo o presente feito pelo 

procedimento comum. DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 09/10/2018 às 10h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

03. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024735-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEI LEITE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024735-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ROSENEI LEITE DOS SANTOS REQUERIDO: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória redistribuída a este juízo, diante da Resolução 

n. 11/2017 do Tribunal Pleno, que redefiniu a competência das Varas 

Cíveis outorgando competência para o processamento de cartas 

precatórias. Dá análise da missiva, após a devida correção da 

distribuição, nota-se que se faz oriunda de ação nitidamente de 

competência oriunda das Varas de Fazenda Pública, tendo em vista que o 

Estado figura no polo passivo. A resolução supramencionada atribuiu às 

Varas Especializadas de Fazenda Pública a competência dos processos 

decorrentes de feitos em geral da Fazenda Estadual e cartas precatórias 

de sua competência. O artigo 1º da Resolução nº 11/2017/TP estabelece: 

“Art. 1º - Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e 

Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública. Portanto, com fundamento no artigo 1º da 

Resolução nº 11/2017/TP, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO, ex officio, a competência jurisdicional para conhecer, processar 

a presente ação, em favor de uma das Varas de Fazenda Pública desta 

Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa deste feito. 

Anote-se, inclusive na distribuição, intimando-se as partes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008889-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008889-87.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANTONIA PONTES REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO 

MULTIPLO Vistos etc. Da análise dos autos se observa que não há 

informação acerca da realização da sessão de conciliação, sendo assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 09/10/2018 às 11h30m, 

que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Ficam 
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as partes intimadas por meio de seus respectivos procuradores. Após a 

realização da audiência de conciliação, esta restando infrutífera, 

considerando que já houve apresentação de defesa, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar Impugnação à Contestação. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022826-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT0012815A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA PANTOJA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022826-67.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BONA IMPORTS COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: THAYNA PANTOJA 

DOS SANTOS Vistos etc. Da simples leitura da inicial, extrai-se que a 

autora, denomina a ação como AÇÃO DE COBRANÇA DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Da 

análise da exordial, verifica-se que embora tenha sido denominada como 

Ação de Cobrança, o pleito se trata de Execução de Título Extrajudicial, o 

qual se tem como objeto contrato de aluguel firmado entre as partes. Além 

disso, no bojo da exordial, a autora fundamenta o pedido de dano material 

e dano moral, contudo, sabe-se o que para concretização desses anseios 

se faz necessária prévia fase cognitiva, pois demandam dilação 

probatória, que são totalmente incompatíveis com o rito da execução de 

título extrajudicial. Posto isso, determino a intimação da autora, a fim de 

que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à emenda a petição inicial em 

razão da incompatibilidade dos pleitos inaugurais, uma vez que não cabe 

execução cumulada com dano moral por possuirem ritos distintos. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, volvam os autos conclusos 

para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024742-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE MORAIS OAB - SP183461 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VASCULAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024742-39.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ENDOTEC PRODUTOS MEDICOS LTDA EXECUTADO: VASCULAR 

COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME Vistos etc. Cite–se a parte 

executada para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa 

que será reduzida pela metade caso a parte executada efetue o 

pagamento no prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais 

embargos devem ser opostos no prazo de 15 (quinze), contado, conforme 

o caso, na forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a 

parte devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

da parte exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor 

em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês (CPC, art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023337-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEDROSO DE OLIVEIRA NAZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1023337-65.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CLAUDIA PEDROSO DE OLIVEIRA NAZARIO RÉU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Vistos etc. Recolhida as 

custas, recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos do 

atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

09/10/2018 às 10h00min , nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024519-86.2018.8.11.0041

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:

ADALGIZA PEREIRA PEDROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024519-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS QDA 3-A BLOCO (01 A 09) 

EXECUTADO: ADALGIZA PEREIRA PEDROSO Vistos etc. Verifica-se que a 

ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025215-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025215-25.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA S/A 

Vistos etc. Recebo o presente feito pelo procedimento comum. Nos termos 

do atual Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o 

dia 09/10/2018 às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 
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realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 06. Fica a parte 

autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE 

e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036006-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESSLYNE KAROLINE RIBEIRO GERALDES CABRAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT8126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1036006-87.2017.8.11.0041. AUTOR: 

WESSLYNE KAROLINE RIBEIRO GERALDES CABRAL RÉU: AGUAS 

CUIABA S.A Vistos etc. Comparece a parte autora por meio do petitório de 

ID 14674922, comunicando que embora a tutela deferida nos autos tenha 

autorizado o depósito judicial das faturas vencidas e vincendas com 

valores acima da média, a ré lhe enviou Aviso de débito (ID 14675006 e 

14675065) com referência aos meses 06/2018 e 07/2018, os quais foram 

consignados nos presentes autos. Sendo assim, DETERMINO a intimação 

da requerida para que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de 

energia elétrica em virtude das faturas debatidas na presente demanda, 

sob pena de aplicação de multa cominatória. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007998-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007998-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

FAISAO COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACOES LTDA RÉU: 

SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação 

Monitória ajuizada por FAISÃO COMERCIO ATACADISTA E 

REPRESENTAÇÕES LTDA em face de SUPERMERCADO PRIMAVERA LTDA 

- ME devidamente qualificados nos autos. Ao ID: 13645960 foi indeferido o 

pedido de assistência judiciária gratuita e determinado a intimação da parte 

autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Não houve a citação da parte 

contrária e, portanto, não ocorreu a triangularização processual. É o 

relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada 

para sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez, 

conforme certidão de decurso de prazo acostada ao ID: 14483200. 

Vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo 

Civil: 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. O entendimento 

jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à 

desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as 

custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do 

processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE POBREZA - DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA DA INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO - ART. 267, I, CPC - POSSIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL - 

DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO REALIZADA VIA IMPRENSA OFICIAL - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Desnecessária a intimação pessoal da parte em caso de extinção do feito 

com base no inciso I do art. 267 do CPC, ante o indeferimento da inicial. A 

aplicação do art. 4º da Lei nº 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária), 

segundo o qual basta a afirmação pela parte de sua pobreza para a 

concessão da justiça gratuita, não induz presunção absoluta, podendo o 

julgador indeferir o benefício quando tiver razões para crer que o 

requerente possui condições em arcar com as taxas judiciárias. 

Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, e 

tendo permanecida esta inerte, seja quanto ao recolhimento das custas ou 

comprovação da sua miserabilidade, impõe-se a extinção do feito sem 

resolução do mérito nos termos do art. 267, I, do CPC. (Ap 84202/2011, 

DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 29/05/2013, Publicado no DJE 07/06/2013). “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012). (TJMT - Ap, 12450/2014, DES.JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

01/07/2014, Data da publicação no DJE 11/07/2014) negritei. No mesmo 

sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. 

DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 

IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte 

para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta 

de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por 

ocasião do julgamento dos EREsp 495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, 

Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. 

Min. Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o 

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 

peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de 

decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em 

primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço 

judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos EDcl no REsp 1.169.567/RS); a 

existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o 

cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (EREsp 

495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça 

Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. 

Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA 

TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011, DJe 

16/06/2011). “AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO 

- EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 

DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - 

DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 

IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é 

firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para 

recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a 

extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo 
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Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ, AgRg nos 

EDcl no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI 

BENETI, Julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012). Assim, diante da 

ausência do recolhimento das custas, sendo evidende a falta de 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que 

dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil. Sem custas. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquive-se com a baixa nos autos, observando-se 

as formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016751-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016751-46.2017.8.11.0041. AUTOR: 

FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte executada comparece aos autos 

ao ID 14646224 comprovando que efetuou, voluntariamente, o pagamento 

do valor da condenação. Diante disso, determino a intimação da parte 

credora para manifestar sua concordância com o valor depositado, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de concordância tácita. Vincule-se o 

valor depositado a este processo. Após, em caso de anuência, desde já, 

autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta a ser indicada nos autos. 

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. 

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 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. Satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada e efetuado o levantamento/transferência 

do valor, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil DECLARO 

EXTINTO o processo, determinando o ARQUIVAMENTO com as baixas de 

estilo e formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003990-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MOTA DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032196-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003654-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034687-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PRADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033890-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032398-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEJAIRA LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

CENTRAL NACIONAL UNIMED (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003946-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO JOSE CERILO (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002513-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO TORRES DE JESUS (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004026-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE SOUZA RODRIGUES (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004893-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR JOSE DA SILVA JUNIOR (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES PEREIRA DA CRUZ (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002066-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. C. D. S. (AUTOR)

VIVIANE COUTINHO CURVO 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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034722-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONY SABALA DE SOUZA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003637-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGE ADRIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AL ODONTOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (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 
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justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027007-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTAIR MORENO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031651-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON DANTAS DE BRITO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008712-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ECIDIEL DELGADO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCIDES FERREIRA OAB - MT12540/O-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 nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031058-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004044-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI BENEVENUTO DE SOUZA (AUTOR)

MARLY PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

DORACI LANDIN DE SOUZA (AUTOR)

ODENIR DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR)

DONIZETI CALIXTO DE SOUZA (AUTOR)

ANA ISABEL DA SILVA CABRAL (AUTOR)

MAYARA DE SOUSA SANDIM (AUTOR)

EFLOUSINA SILVA DE ALMEIDA NEVES (AUTOR)

JAQUELINE GLORIA DOS SANTOS (AUTOR)

FLAVIANE LEAL TORRES DE LIMA (AUTOR)

DALVA KAMMER DOMINGOS (AUTOR)

ANA MARIA DE PAIVA VIANA (AUTOR)

VALDIR FAUST DOMINGOS (AUTOR)

JAIR CATARINO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

LUCIENE SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024394-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETSMARA GUIMARAES (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004242-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA CONCEICAO DE ARRUDA (AUTOR)

ISABELINO GALHARDO (AUTOR)

ELZA BENEDITA GOMES (AUTOR)

FERNANDA SAMPAIO DE ALCANTARA (AUTOR)

JULISMAR PEREIRA LEMOS (AUTOR)

ANDRE LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO (AUTOR)

MARLENE LEMES ESTEVES (AUTOR)

JUCELEIDE TAVARES DA SILVA (AUTOR)

JOAO TAVARES DA SILVA (AUTOR)

VILMAR TEIXEIRA (AUTOR)

LUCIANO APARECIDO LEITUM BARRETO (AUTOR)

GOMERCINDO SANTOS DA CUNHA (AUTOR)

BELINA NUNES DA SILVA (AUTOR)

MARIA TEIXEIRA DE MOURA (AUTOR)

EURIPA ROSA PAULA (AUTOR)

JOAO FARIAS PAULO (AUTOR)

MARIA DE LURDES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775 (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005526-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005880-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011193-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENAILSON RODRIGUES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005035-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA CORREA DE CERQUEIRA MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CERQUEIRA MORAIS OAB - MT0012549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006431-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CORREA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. E. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAZARE HADDAD OAB - 762.786.201-97 (REPRESENTANTE)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012538-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR AUGUSTO TIBURCIO (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)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1001562-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FACHINELLO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032929-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFFAELA SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT0011660A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016052-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TONI JUSTINO GONCALO SOUZA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013937-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL DYEFFERSON DA LUZ SOUSA (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024168-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLU MAGALHAES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELBERT MAURO FERREIRA OAB - MT0013334A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006981-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VITAL NEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1030807-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003855-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN CRISTINA GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007041-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATASSIA CAPRINI ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 164 de 607



GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT0013744A (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015665-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UESLER GABRIEL DOMINICI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015075-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL MENEZES CAMILLO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES OAB - MT15557/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007567-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDERSON DOS SANTOS CAPELLI DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031409-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAKILINE RAMOS SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023542-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE ROSSO AFONSO OAB - SP195972 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO WELLINGTON PONTE SOUZA (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

a correspondência devolvida, devendo informar o endereço para a 

citação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000515-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ESTULANO SHIMIZU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS FURTADO CATUNDA OAB - MT16629/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRAULIO MORAES DO VAL (RÉU)

BRENO CHARLES MORAES DO VAL (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para se manifestar sobre 

as correspondências devolvidas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025725-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA TSUGUIKO ZEMPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de 

distribuição, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026063-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026063-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. Verifica-se na 

petição inicial que a autora é uma profissional autônoma, assim intime-a 

para emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como declaração de imposto de 

renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA 
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BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1037599-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PB BAG - INDUSTRIA DE CONFECCOES DE EMBALAGENS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO NUNES MARTIN OAB - SP338059 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEIRELES - COMERCIO MERCANTIL LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1037599-54.2017 Verifica-se do pedido de Id 12179527 que o 

Exequente demonstra interesse no bem objeto da pesquisa no Sistema 

Renajud, assim defiro a arresto do automóvel marca/modelo Toyota Hilux 

CDSRXA4FD, Placa OBQ 4250, ano/modelo 2017/2018 (Id 12073947), na 

oportunidade deverá ser inserida a restrição no automóvel pelo sistema 

Renajud. Após, lavre-se o termo de arresto bem com restrição nos termos 

da decisão de Id 11214740. Em seguida, cite-se a parte Requerida, para, 

no prazo de cinco dias, contestar o pedido e indicar as provas que 

pretende produzir (art. 306 do NCPC), conforme decisão inicial. Expeça-se 

o necessário. Cuiabá, 10 de maio de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014125-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 

LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE BANDEIRA OAB - PR53872 (ADVOGADO)

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo: 1014125-88.2016.8.11.0041. Vistos. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016890-32.2016.8.11.0041

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:

CAVALLI E SANTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016890-32.2016 Diante do pagamento do preparo da carta precatória 

(id 10427596), redesigno a audiência de conciliação para o dia 09.10.2018 

às 10h:00min a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Cite-se e intime-se a parte ré, Cavalli e Santos LTDA., no 

endereço especificado na petição de Id. 6142278, conforme despacho 

inicial. Expeça-se carta precatória a Comarca de Chapada dos Guimarães 

- MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006003-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. G. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005973-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO TARTARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Fernando Fontes Von Kirchenheim OAB - MT0006706A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO AUGUSTO DE SOUZA (RÉU)

SANDRA COENGA DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Proceda-se a exclusão do arquivo de Id. 13215489, vez que não 

corresponde a este feito. Intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre a correspondência devolvida (Id. 13047174), no prazo de 5 (cinco) 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007407-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIEIRE FERMINO NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE SILVA NASCIMENTO OAB - MT0011740A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTORNO LESTE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1007407-41.2017 Mantenho a decisão de Id 

12398526, aguarde-se o julgamento do Recurso Especial número 

1.614.721/DF (2016/0187952-6). Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016047-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES OAB - SP140926 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNDIAL TUR EXECUTIVA VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico 1016047-67.2016 Indefiro o pedido de Id 
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11769743 e mantenho da decisão de Id 11106504, que decretou a revelia 

da requerida, vez que amplamente demonstrado que a contestação foi 

apresentada fora do prazo legal. No mais, considerando que o advogado 

da requerida não recebeu a intimação para indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos, restituo o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

mesmo indique assistente técnico e quesitos. Cumpra-se na integra a 

decisão de Id 11106504, procedendo a intimação do perito nomeado para 

apresentar honorários periciais. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034971-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO PASSOS DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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: 1024292-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DE MIRANDA BERNARDI FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERNANDO MARQUES RIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623/O-M (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1024292-33.2017 A autora impugna a proposta de honorários periciais 

(Id 12249294), argumentando que o valor é exorbitante, vez que não há 

complexidade, pretendendo a sua redução. O perito nomeado se 

manifesta através do Id 12744435, afirmando que os honorários foram 

fixados considerando o número de imóveis a serem avaliados, postulando 

pela manutenção da proposta ofertada. Verifica-se que apesar da autora 

questionar o valor colocado na proposta, não trouxe elementos que 

pudessem desconstituir o valor fixado pelo perito, assim diante da 

complexidade da matéria não há que se falar em redução dos honorários 

apresentado, pelo que rejeito a impugnação aos honorários periciais 

mantendo o valor de R$ 5.800,00 (Cinco mil e oitocentos reais). Intime-se a 

autora para depositar o valor dos honorários periciais e se manifestar 

sobre a contestação de Id 12572104, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028317-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA BARBOSA ARRUDA OAB - MT0013346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO VERDE TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA APARECIDA CARDOSO OAB - MT19356/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028317-89.2017 Inicialmente, verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada, entretanto deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa (ID 12816611), pelo que decreto sua REVELIA, aplicando seus 

efeitos nos termos do art. 344 do NCPC. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC. (princípio da não surpresa e da colaboração instituídos pela nova 

lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC.); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC.); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC.). 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025108-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 10125108-15.2017 Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o pedido de Id 10109409, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

volte-me os autos conclusos para deliberações. Cuiabá, 14 de agosto de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016108-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA SOUZA ALMEIDA OAB - PR58858 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELINGTON RODRIGUES MENDONCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1016108-25.2016 Face a denunciação da lide, fundada no art. 125, 

inciso II, do NCPC, DETERMINO a citação da denunciada Porto Seguro 

Companhia de Seguro Gerais, qualificada no Id 10522890, para, querendo, 

contestar a ação. O denunciante deverá providenciar a citação da 

denunciada, nos prazos referidos no artigo 131 e parágrafo único do 

Novo Código de Processo Civil, sob pena de a ação prosseguir somente 

contra ela, denunciante (artigo 131, caput, NCPC). O processo ficará 

suspenso até que seja efetivada a citação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031804-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.
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Processo Número: 1017644-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARDOSO TEODORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019097-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO EDUARDO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019097-33.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGOSTINHO EDUARDO PINTO REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Visto. Considerando 

que não constou o protocolo ou a recusa do requerimento administrativo 

na petição anterior juntada pela autora, intime-a novamente 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. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 13 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019272-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO GOMES PINHEIRO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019272-27.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALVARO GOMES PINHEIRO FILHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se novamente a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos que comprovem fazer 

jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de 

imposto de renda etc., no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que a 

não comprovação acarretara o indeferimento do pedido. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019899-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019899-31.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EDILMA ALVES PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais promovida por EDILMA 

ALVES PEREIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pugnando pelo deferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. Nos termos do artigo 4º da Lei 1.060/50, para a concessão dos 

benefícios da Justiça Gratuita, basta que a parte, mediante simples 

afirmação, declare que não está em condições de pagar as custas do 

processo sem ocasionar prejuízo a si próprio ou a sua família. Todavia, de 

acordo com os artigos 7º e 8º, ambos da Lei 1.060/50, a aludida 

declaração não tem presunção absoluta, mas apenas presunção relativa, 

ou seja, poderá existir indícios em que a declaração se torne insuficiente 

para a comprovação da hipossuficiência apontada na mencionada Lei. No 

caso em análise, conforme holerite (ID 14040254), é certo que a autora 

possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais, 

pelo que INDEFIRO a gratuidade requerida e determino que o requerente, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague as custas, taxas judiciais e de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015752-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015752-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE APARECIDO FERREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora foi intimada para 

emendar a inicial no sentido de apresentar documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita, entretanto trouxe aos autos 

documento insuficiente para comprovação, vez que não demonstra a 

renda do autor. Sendo assim, intime-se novamente a parte autora para 

emendar a inicial, a fim de apresentar documentos válidos de 

comprovação da hipossuficiência financeira, como comprovante bancário, 

declaração de imposto de renda, CTPS, holerite,etc., no prazo de 15 

(quinze) dias, alertando-a de que a não comprovação acarretara o 

indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012541-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT0004747A (ADVOGADO)

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT0011495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO FERREIRA LIMA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLA MEDRADO DIAS OAB - PE31345 (ADVOGADO)

EDUARDO MADUREIRA SANTOS OAB - SE7477 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, 

vez que não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, além disso, a execução ainda não se encontra garantida pela 

penhora (art. 919, § 1º, NCPC). Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035876-97.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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: 1034084-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ARAUJO SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1034084-11.2017.8.11.0041. AUTOR: 

LUCAS ARAUJO SANTANA 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 

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, 13 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027859-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027859-72.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARTINS FERREIRA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. 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 

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, 13 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022518-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVALDO TRAVAGINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022518-65.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELIVALDO TRAVAGINI REQUERIDO: 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, 
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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, 13 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011351-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FERNANDO ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012351-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DA COSTA ALENCASTRO E SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013721-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013721-66.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. A parte autora foi 

intimada para emendar a inicial para apresentar documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, entretanto trouxe 

documento insuficiente para comprovação, vez que não demonstra a sua 

renda. Intime-se novamente a parte autora para emendar a inicial, a fim de 

apresentar documentos válidos de comprovação da hipossuficiência 

financeira, como comprovante bancário, declaração de imposto de renda, 

CTPS, holerite,etc., no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que a não 

comprovação acarretara o indeferimento do pedido. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003113-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA GOEDERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA OAB - MT0018213A-O (ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0004654A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Visando ao saneamento e organização do processo, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (princípio da 

não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva), 

intimem-se as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029110-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYSSA MARCELA AZEVEDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1029110-28.2017 Visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(princípio da não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016340-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO OAB - MT11120/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA NETO & CIA LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, 

vez que não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela 

provisória, além disso, a execução ainda não se encontra garantida pela 

penhora (art. 919, § 1º, NCPC). Intime-se o embargado, por seu advogado, 

para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016722-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR APARECIDO LOPES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009191-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO RAMOS MESTRE (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006308-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA WESTPHAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009204-52.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GUIA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033290-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON MOREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte REQUERIDA para se manifestar sobre o laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 

(quinze) dias, tendo em vista não constar o advogado no polo passivo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016061-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO PINHEIRO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004706-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NATALINO ROMAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023318-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

apresentar nos autos 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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017718-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALTO ARAUJO PIRES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT0007888A (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 nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029705-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RIBEIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISVECO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011680-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELTO RAFAEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023731-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDA VIRGOLINO PACHECO (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial médico, 
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juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010278-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEUELSON FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/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 nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem as provas 

que pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem as 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016764-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIRTON CLEITOS PEREIRA DAS NEVES (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)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014231-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016026-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016026-23.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SANDRA PEREIRA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019099-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GERALDO DE JESUS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019099-71.2016.8.11.0041. AUTOR: 

JEOVA GERALDO DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Considerando a desistência da parte autora ao 

Recurso de Apelação (ID 11736739), intime-se a parte devedora, através 

de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total 

do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de 

multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios para 

esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (art. 

523, § 1º, CPC). Certifique-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

04 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004846-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004846-44.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISMAR PEREIRA DA COSTA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto. DEFIRO a prova 

pericial postulada pela parte ré, 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 
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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, 05 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028544-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VICENTE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028544-79.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MARCELO VICENTE PEREIRA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 175 de 607



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, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028465-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDELY FERREIRA LEMES (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: 1028465-03.2017.8.11.0041. AUTOR: 

NEIDELY FERREIRA LEMES 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 
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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, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022092-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILIO DOMINGOS ALMEIDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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: 1022092-53.2017.8.11.0041. AUTOR: 

VIRGILIO DOMINGOS ALMEIDA SOARES 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,  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 
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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, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033863-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA RIBEIRO TAQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1033863-28.2017 Inicialmente, verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada, entretanto deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa (ID 12898354), assim, decreto sua REVELIA, aplicando seus 

efeitos nos termos do art. 344 do NCPC. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1028028-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO OAB - MS10610-B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDIA KIYOMI MIYAGI WATANABE (RÉU)

LUIZ TAKAO WATANABE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028028-59.2017 Vistos, Deixo de aplicar a multa que dispõe o art. 

334, § 8º do NCPC, pela ausência dos requeridos na audiência de 

conciliação, vez que os mesmos não foram citados, conforme aviso de 

recebidos de Ids 12893943 e 12894025. No mais, intime-se o autor para se 

manifestar sobre o Aviso de Recebimento (Id 12894025), indicando o 

endereço correto da requerida, Lídia Kiyomi Miyagi Watanabe, no prazo de 

5 (cinco) dias. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1028283-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES OAB - MT0009995A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1028283-17.2017 Inicialmente, verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada, entretanto deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa (ID 12885744), assim, decreto sua REVELIA, aplicando seus 

efeitos nos termos do art. 344 do NCPC. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005119-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT0010097A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CFC - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1005119-23.2017 Inicialmente, verifica-se que a parte requerida foi 

devidamente citada, entretanto deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

defesa (ID 12843280), assim, decreto sua REVELIA, aplicando seus 

efeitos nos termos do art. 344 do NCPC. Visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026121-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026121-15.2018.8.11.0041. AUTOR: 

BENEDITO ELIZEU DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a 

fim de apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845028 Nr: 48789-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABÁ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA CRISTINA SILVA, LUCIANO PORTUGUES, 

LOURIVAL PORTUQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifica-se que a carta de citação da ré Leia Cristina de fl. 160, não foi 

assinada por ela.

 Assim, intime-se a parte autora para se manifestar e dar prosseguimento 

no feito, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121343 Nr: 19381-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Visto.

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do NCPC) declaro-me suspeita 

para processar e julgar este feito, devendo o mesmo ser encaminhado ao 

meu substituto legal.

Determino a Senhora Gestora que proceda a colocação de tarja de 

identificação na forma do item 7.4.4 da CNGC.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 857634 Nr: 59865-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DEUSDETE GOMES DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMUTA DIGITAL.COM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE CARVALHO PERRI - 

OAB:18.217, MARISA N. C. PERRI - OAB:9843-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 "(...) Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, ou se negativa, também deverá se manifestar, no 

prazo de cinco dias (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054847 Nr: 48704-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

CAVALARI - OAB:OAB/MT 9494, FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:13240, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830710 Nr: 36403-08.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEI PAULO LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, GESSY TEIXEIRA JORGE - 

OAB:18282/MT, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - OAB:OAB/MG 

76653, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773, 

MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - OAB:13.237-B/MT, 

ROSANA LUCIA SOUZA CESAR - OAB:11491 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 a 

proposta de acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911888 Nr: 38112-44.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO BRAUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, J. ROCHA IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Walter Ferreira Junior - 

OAB:18.002-A, JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:18.002-A 

OAB/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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 779843 Nr: 33336-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZETE JENSEN LINHARES FUMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA, 

MARIO HENRIQUE SALEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, rejeito os argumentos da contestação de fls. 111/112 

por inadequação da via eleita.No mais, defiro o pedido de penhora on-line 

(fl. 107) nas aplicações dos executados, Goiabeiras Comércio de Móveis 

Ltda e Mario Henrique Salem, tendo em vista o disposto nos artigos 835, I e 

854, ambos do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 da 

CNGC.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no 

valor de R$ 140.256,84 (cento e quarenta mil duzentos e cinquenta e seis 

reais e oitenta e quatro centavos) cálculo de fl. 119.Havendo bloqueio de 

valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 
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os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para apresentação do CNPJ do 

Banco com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se os 

devedores, pessoalmente, sobre os termos da constrição, 

oportunizando-os, assim, a requerem aquilo que entender de direito. No 

caso de não localização de bens, intime-se a parte exequente para que se 

manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 789779 Nr: 43805-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELVANE NERES MUNDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, FABIO ADRIANE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2.883-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Visto.Considerando que a sentença de fls.151/154, mantida pelo Tribunal 

de Justiça, conforme acordão de fls. 208/211, julgou improcedente dos 

pedidos com relação ao Banco do Brasil, excluindo-o do polo passivo, 

proceda-se as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos 

autos, devendo constar como exequente Adelvane Neres Mudim e 

executado Fábio Adriane da Silva.No mais, defiro o pedido de penhora 

on-line (fls. 219/220) nas aplicações do executado Fábio Adriane da Silva, 

tendo em vista o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos do NCPC, bem 

como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC.Expeça-se a 

necessária ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 

10.365,80 (dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta 

centavos) fl. 219-v.Havendo bloqueio de valores suficientes para 

satisfação do crédito, comunique-se ao Departamento de Depósitos -se a 

importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não 

se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 

para saldar as custas processuais.Contudo, se realizada a penhora, 

intime-se a parte devedora, pessoalmente, sobre os termos da constrição, 

oportunizando-a, assim, a requer aquilo que entender de direito. E, em 

caso negativo, intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 

cinco dias.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1218256 Nr: 10946-32.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REQUINTE COMERCIO DE BIJOUTERIAS E 

ACESSORIOS LTDA, ADELVANE NERES MUNDIM, FABIO ADRIANE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:21078-A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27109/PR, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO 

- OAB:6508/MT

 Vistos.

 Verifica-se que o juízo da Única Vara Cível de Rio Maria - PA, reconheceu 

a existência de conexão, em 17.06.2016 (fl. 197) entre esta demanda e 

processo de código 789979 originário desta Vara, e determinou a remessa 

dos autos.

 Ocorre que os autos somente foram remetidos em 04.04.2017 (fl. 208), 

sendo redistribuídos em 15.05.2017 (andamento sistema apolo) e recebido 

em carga no gabinete em 18.05.2017 (andamento sistema Apolo), 

entretanto o processo de código 789979, em trâmite nesta Vara, já havia 

sido sentenciado em 19.08.2016 (andamento sistema Apolo), ou seja, em 

data anterior a chegada dos autos neste gabinete.

 Desse modo, não há falar em conexão se um deles já houver sido 

sentenciado, conforme disciplina o §1º do art. 55 do NCPC e Súmula 235 

do STJ , razão pela qual determino o retorno destes autos ao seu juízo 

originário, qual seja a Única Vara Cível de Rio Maria - PA, com as baixas 

necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 19226 Nr: 13236-79.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PASCHOAL DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINETE M.M. SOUZA VANINI, JOÃO 

BATISTA VANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 Código 19226Visto.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 440.046,82.Havendo bloqueio de 

valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 

os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio disponível 

no sistema BacenJud, determinará a transferência para a conta judicial 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o 

art. 840, I, do CPC e a Lei Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores 

que ultrapassarem o crédito (CPC, art. 854).§ 1º Realizado o bloqueio de 

numerários, o magistrado indicará, no campo “instituição financeira”, a 

opção “Outros”, abrindo-se o campo para também a pesquisa no Sistema 

RENAJUD acerca de veículo em nome da parte executada. E, proceda-se 

também a pesquisa pelo INFOJUD acerca de bens em nome da parte 

devedora. Após, em decorrência do sigilo fiscal, guarde-se a resposta em 

pasta própria no gabinete. Após, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de cinco dias.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de 

agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 95109 Nr: 1779-21.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA CRISTINA SILVA, LOURIVAL PORTUQUEZ, 

LUCIANO PORTUGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR DE 

CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:3560/MT, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES - OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Braga - 

OAB:3168-B/MT, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935/MT

 Código 95109Visto.Defiro o pedido de penhora on-line, tendo em vista o 

disposto nos artigos 835, I, e 854, ambos do NCPC, bem como o que foi 

regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por 

meio do disposto no artigo 512 da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça.Expeça-se a necessária ordem de bloqueio 

ao Sistema Bacenjud no valor de R$ 3.047,00.Havendo bloqueio de 

valores suficientes para satisfação do crédito, comunique-se ao 

Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina 

os artigos 515 e da CNGC:Art. 515. Confirmado o bloqueio pela instituição 

financeira, o magistrado, utilizando-se de procedimento próprio remeter, 

via e-mail, os dados da transferência (número do processo; Vara Judicial; 

partes; valor da constrição) para a Gerência da Conta Única do TJ/MT, 

possibilitando a identificação do depósito.Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância, 
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tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do NCPC, não se formalizará 

a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte 

devedora, sobre os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a 

requer aquilo que entender de direito. Por outro lado, restando a busca 

pelo Bacenjud negativa, cumpra-se a ordem de fl. 189.Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 06 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 770619 Nr: 23649-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MEDEIROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5.019/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código - 770619

Vistos,

 Expeça-se alvará conforme pedido de fl.173, para levantamento da 

quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 10 de agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1182501 Nr: 44639-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ALMEIDA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAUJO - OAB:12247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14.039, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO 

- OAB:3.150-A

 Visto.

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do NCPC) declaro-me suspeita 

para processar e julgar este feito, devendo o mesmo ser encaminhado ao 

meu substituto legal.

Determino a Senhora Gestora que proceda a colocação de tarja de 

identificação na forma do item 7.4.4 da CNGC.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 894838 Nr: 26388-43.2014.811.0041

 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: PAULISTA REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMODORO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA, EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 

JUNIOR - OAB:6.208, JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO - OAB:14272, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 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 modificá-la.

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.182/184, mantendo intacta a sentença de fls. 179/181.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 96717 Nr: 921-24.1998.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA - 

C.N.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPH JAOUDATH HARAOUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE ARAUJO RAMOS - 

OAB:1541-E/MT, LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBÍADES JOSÉ BONFIM - 

OAB:3.210/MT

 Código-96717

Visto,

 Diante da inércia do requerente, conforme certidão de fl.219, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 228469 Nr: 35624-34.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOCENTER COMÉRCIO INDÚSTRIAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895

 Código 228469

Visto,

 Diante da inércia do exequente, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897015 Nr: 27580-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA AUGUSTA DE REZENDE DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 

20944-O, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Na hipótese de não localização de bens nas pesquisas anteriores, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias (...)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135040 Nr: 25100-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO JORGE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA, GENECI 

BATISTA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTÔNIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 Vistos.

Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo 

Civil, passo a sanear o presente feito.

Distribuo o ônus da prova, nos termos do art. 373 do NCPC.

Fixo como quesitos do juízo: Qual seria o percentual possível de uma 

restauração de HD? Qual o percentual efetivamente restaurado? Uma 

possível tentativa de restauração anterior poderia ter corrompido o HD?

DEFIRO a produção de pericial postulada pela requerida (fl. 93) e nomeio 

como perito do juízo a empresa Real Brasil Consultoria Ltda., na pessoa de 

seu responsável técnico, com endereço comercial na Av. Rubens de 

Mendonça n. 1856, sala 408, bosque da saúde, CEP 78.050.000, 

Cuiabá-MT, independentemente de compromisso (art. 466 do NCPC).

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, sob pena de 

preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do CPC.

Intime-se a perita nomeada para apresentação dos honorários periciais, 

currículo com comprovação de especialização, bem como contatos 

profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão 

dirigidas as intimações pessoais, no prazo de cinco dias (art. 465, § 2º, I, II 

e III do NCPC).

Com a proposta nos autos, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, § 3º, NCPC), sendo que os honorários 

serão arcados pela requerida nos termos do art. 95, caput, NCPC, 

considerando que postulou pela realização da mesma.

O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias.

 Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo 

(NCPC, art. 477, § 1°).

 No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos provados por 

documentos, indefiro a prova oral pretendida.

Após, cumprida as determinações acima, bem como apresentado os 

laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e 

após volte-me o processo concluso para sentença.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 825802 Nr: 31776-58.2013.811.0041

 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: LBRDSFC, DANIELE RODRIGUES DOS SANTOS, 

CLAUDIA PILAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING PANTANAL, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FERREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:9.116-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - 

OAB:16120/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Certifico que estes autos foram desarquivados a pedido da parte 

requerida. Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte demandada para, no prazo de 

5 dias, apresentar manifestação. Após o decurso do prazo assinalado, 

este feito será, mais uma vez, remetido às baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 222404 Nr: 30457-36.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL JULIO BRANDÃO, OUTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE RONDA HADDAD GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fls. 624/625, vez que o devedor já foi intimado para 

pagamento parcelado e quedou-se inerte.

 Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de cinco dias.

 Mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo até manifestação da 

parte interessada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1134464 Nr: 24865-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PEREIRA DA 

CONCEICAO - OAB:76425, FERNANDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO - 

OAB:203786/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026088 Nr: 34813-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR - 

OAB:3585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a autora, pessoalmente, para dar prosseguimento no feito como 

determinado à fl. 44, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do NCPC.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 60721 Nr: 2933-69.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊNIO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLENIR GUIMARÃES, ANDRÉ 

CASTRILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL ALMEIDA DE 

FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:6.820/MT, MÁRCIO ALEXANDRE MACIEL - 

OAB:11.634-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, DEMILSOM NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491- B, 

PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - OAB:6.211/MT

 Certifico que estes autos foram desarquivados a pedido da parte 

requerente. Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação. Após o decurso do prazo assinalado, este 

feito será, mais uma vez, remetido às baixas perante este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 71579 Nr: 7731-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orcinda Gonzaga Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MARINGÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985

 Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora nos termos do despacho 

de fls. 487:

 " Com ou sem resposta da requerida, intime-se a parte autora para se 

manifestar, também no prazo de cinco dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734847 Nr: 31167-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFAN CRISTIAN DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 "(...) Se frutífera, intime-se o Exequente para informar o seu interesse na 

relação encontrada, ou se negativa, também deverá se manifestar, no 

prazo de cinco dias (...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20355 Nr: 4349-19.1995.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMERVAL DE OLIVEIRA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIAL COMECIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demerval de Oliveira 

Fernandes - OAB:3.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL FURMAN ALVES DE 

SOUZA - OAB:12525, SÉRGIO ARIANO SODRÉ - OAB:3952/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768045 Nr: 20902-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE FAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STAR SERVICE DE REFRIGERAÇÃO LTDA, 

RICARDO DENILSON DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SORAYA MARANHAO BAGIO - 

OAB:8079/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a denunciação a lide e, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Perdas 

e Danos Materiais para condenar a requerida Star Service de 

Refrigeração Ltda e o denunciado Ricardo Denilson Davi, solidariamente, 

ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em 

favor de Alexandre Favoni, com correção monetária pelo INPC, a partir do 

arbitramento (sentença) e juros de mora de 1%, ao mês, a contar do 

evento danoso e também, ao pagamento de danos materiais na quantia de 

R$ 6.611,17 (seis mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos), 

corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento), a contar do 

efetivo desembolso e do orçamento, respectivamente.No que tange à ação 

principal, considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, 

condeno a parte autora e o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta 

por cento), cada um, das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

com fundamento no artigo 85, § 2º c/c artigo 86, do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, considerando que o autor é beneficiário da justiça 

gratuita o pagamento ficará suspenso.Quanto à denunciação a lide, deixo 

de condenar o denunciado ao pagamento de honorários advocatícios e 

custas processuais, vez que não houve resistência do denunciado quanto 

à denunciação.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

após as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 763041 Nr: 15600-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOLFO NEUMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442-B/MT, MURILO BARROS DA SILVA 

FREIRE - OAB:8942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte executada, o 

prazo para efetuar o pagamento do débito ou apresentar defesa. Diante 

disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a 

fim de intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 2400-57.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE- BANCO NACIONAL DO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIB AKIL GATHAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...,) Contudo, se realizada a penhora, intime-se a parte devedora, sobre 

os termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que 

entender de direito. Por outro lado, restando a busca pelo Bacenjud 

negativa ou parcial ao valor do débito, defiro também a pesquisa no 

Sistema RENAJUD acerca de veículo em nome da parte executada. E, 

proceda-se também a pesquisa pelo INFOJUD acerca de bens em nome da 

parte devedora. Após, em decorrência do sigilo fiscal, guarde-se a 

resposta em pasta própria no gabinete. Após, intime-se a parte exequente 

para se manifestar, no prazo de cinco dias.Indefiro o pedido de pesquisa 

por meio de sistema disponibilizado pela Anoreg, considerando que o 

credor pode utilizar a CEI –Central Eletrônica de Integração de 

Informações, diretamente no site da Anoreg-MT, a qual é disponível a 

qualquer usuário.Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914707 Nr: 39968-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE CAMINHÕES DE 

PRIMAVERA DO LESTE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIAS ISIDORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA BORGES REIS - 

OAB:13385/O, LUCINÉIA DE BORTOLI VERDERIO - OAB:13057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, manifestar seu 

interesse na relação encontrada, bem como, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 185407 Nr: 2264-26.1996.811.0041

 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: AVELINO SOARES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICODEMOS CURCINO, FERNANDO CEZAR 

AUGUSTO B. TORRES, JURACI RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, Daniele Fernandes Assunção - 

OAB:17.351E, GISELDA NATALIA DE SOUZA WINCK ROCHA - 

OAB:OAB/MT 6.069, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA 

- OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora a apresentar os documentos pessoais solicitados 

nas fls. 184.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 937997 Nr: 53645-43.2014.811.0041

 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: GDBM, MARIA FERNANDA DEL BARCO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING GOIABEIRAS, ITAÚ SEGUROS 

SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILLA DE MOURA BOURET - 

OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, 

MILTON EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO 

GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1222998 Nr: 12492-25.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY FERNANDES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIX CONSULTORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY GONÇALVES LIMA - 

OAB:11599

 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 Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092620 Nr: 7341-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPC, RAFAEL PEREIRA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS SHOPPING CENTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - 

OAB:17.143/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1171761 Nr: 40890-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILWAGNER LIMA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATACADÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA JÚNIOR 

- OAB:12.941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 163117 Nr: 13556-27.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE OSVALDO NUNES, WALMOR ROBERT 

PEDROSO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - 

OAB:22.717/MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 405837 Nr: 37040-95.2009.811.0041

 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: EDEMDAA, JMDAA, KEAA, EMADC, OJDC, MDLDAAB, 

SPDBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELARMIN MIRANDA - 

OAB:1895/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12.742/MT, JOSÉ CARLOS GUIMARÃES JUNIOR - 

OAB:5959/MT

 Código 405837Visto.Primeiramente, proceda-se a alteração da classe 

processual para procedimento comum, sendo Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais, conforme emenda de fls. 1.659/1.660 (volume 

9).Obedecendo a sistemática do artigo 357 do Novo Código de Processo 

Civil, passo a sanear o presente feito.O réu ofereceu contestação às fls. 

2.166-b/2.316 (volumes 11 e 12), onde assevera a ocorrência de 

prescrição, ao argumento de que os autores, tanto na alegação da 

representação processual quanto na administração do patrimônio da 

família, tinham pleno conhecimento acerca da situação processual 

patrocinada e dos bens, seja pelas citações, habilitações nos processos, 

etc.; inicial, ainda que na fase saneadora”. (TJMT, Ap 51960/2014, Des. 

Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 

23/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)Desse modo, intime-se a parte 
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autora para emendar a inicial com relação ao seu pedido de indenização 

por dano material, especificando-o com clareza, assim como o valor 

pretendido, no prazo de quinze dias.Havendo alteração do valor da causa, 

deverá recolher a diferença das custas no mesmo prazo, sob pena de 

extinção.Com a resposta, intime-se o réu para se manifestar, também no 

prazo de quinze dias.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de agosto de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037712 Nr: 40427-11.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIANA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA 

- OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400034 Nr: 32815-32.2009.811.0041

 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: JOENILSON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos a fim 

de intimar o(a) Representante Legal da sociedade advocatícia Lucimar 

Gimenez e Araújo Advogados Associados EPP e a Sra. Lucimar Cristina 

Gimenez Cano, Advogada inscrita na OAB/MT sob o número 8.506-A, 

para, no prazo de 5 dias, proceder à devolução da quantia recebida 

indevidamente através do Alvará Eletrônico de fl. 192, sob pena de 

bloqueio e demais sanções, nos termos da r. decisão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 381659 Nr: 17075-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALDO DUARTE FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA GOLD CORP. MINERAÇÃO DE OURO 

LTDA, ITZHANK BEN DAVID, RENATO MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o exenquente para que promova, no prazo de cinco dias, a 

averbação no ofício imobiliário, nos termos do artigo 844, do Novo Código 

de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135305 Nr: 25237-71.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843, SALOLI PAZ GALBIATI - 

OAB:17308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20.191-A

 “Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de 

Ressarcimento de Danos promovida por Itaú Seguros de Auto e 

Residência S/A em desfavor de Centrais Elétricas Matrogrossense S/A - 

Cemat, condenando esta ao pagamento de 2.567,57 (dois mil, quinhentos e 

sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser 

corrigida pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do efetivo 

desembolso.”Quanto ao mais, a sentença permanece como está 

lançada.No mais, intime-se a apelada para apresentar resposta ao 

Recurso de Apelação de fls.228/233, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, 

decorrido o prazo remeta-se os autos ao Tribunal de Justiça para 

apreciação dos recursos.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 400034 Nr: 32815-32.2009.811.0041

 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: JOENILSON OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos,

Vistos,

Diante da certidão de fls. 205, intima-se o beneficiário do alvará de fls.192, 

para fazer a devolução da quantia recebida, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá - MT, 16 de janeiro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768527 Nr: 21425-60.2012.811.0041

 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: ROSMEM AUGUSTO BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA - GRUPO ZARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915, 

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325681 Nr: 25635-33.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA TATYANE DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Contudo, se 

realizada a penhora, intime-se a parte devedora, sobre os termos da 

constrição, oportunizando-a, assim, a requer aquilo que entender de 

direito. Por outro lado, restando a busca pelo Bacenjud negativa ou parcial 

ao valor do débito, defiro também a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca 

de veículo em nome da parte executada. Se frutífera, intime-se o credor 

para informar o seu interesse na relação encontrada, ou se negativa, 

também deverá se manifestar, no prazo de cinco dias.Intime-se. 

Cumpra-se. (...)".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 382776 Nr: 18140-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE STOCK - 

OAB:66.980-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de arresto on-line (fl. 100) nas aplicações da executada 

FHF de Castro, tendo em vista o disposto nos artigos 835, I e 854, ambos 

do NCPC, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso por meio do disposto no item 2.19.1 da CNGC, no 

valor de R$ 65.147,46 (sessenta e cinco mil cento e quarenta e sete reais 

e quarenta e seis centavos).

Realizado o arresto, cite-se a devedora, intimando-a, inclusive, sobre os 

termos da constrição, oportunizando-a, assim, a requerer aquilo que 

entender de direito, no endereço de fl. 100-v, na pessoa de sua sócia 

Francisca Helena Fernandes. Lembrando que a citação é condição para 

sua conversão em penhora, nos termos do art. 830 do CPC.

 Defiro também a pesquisa no Sistema RENAJUD acerca de veículo em 

nome da executada. Se frutífera, intime-se o exequente para informar o 

seu interesse na relação encontrada, ou se negativa, também deverá se 

manifestar, no prazo de cinco dias.

Na hipótese de não localização de bens nas pesquisas anteriores, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 751316 Nr: 3063-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA REGINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D PAULA COMÉRCIO DE VESTIÁRIOS LTDA, 

ANDREIA DE PAULA, OLINDA ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 60, proceda à consulta junto ao Sistema Bacenjud e 

Infojud acerca do endereço dos executados, D Paula Comércio de 

vestiários Ltda., Andréia de Paul e Olinda Alves de Paula, cuja informação 

segue anexa a esta decisão.

Realizada a consulta e sendo constatado endereço diverso, expeça-se 

mandado para citação dos executdos com o novo endereço encontrado, 

caso contrário, deverá o exequente manifestar em 5 (cinco) dias, 

requerendo o que for de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1059380 Nr: 50717-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA ANGELINA FRANZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8.015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo comum de 15 dias, se manifestarem sobre 

o laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72155 Nr: 257-08.1989.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZITA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO ALVES PINTO, RAMON ARAÚJO 

ITACARAMBY, SANDRA REGINA JOÃO CORREA, ESPÓLIO DE LIBANIA 

BOM DESPACHO, JOÃO BOM DESPACHO GONÇALVES DE ABREU, 

ESPÓLIO DE FLORETINO ISMAEL DO CARMO, VITAL VILELA DE 

ASSUNÇÃO E S/M MARIA BARBOSAVILELA, RENE ADÃO ALVES PINTO, 

DECIO SOARES FILHO, RAIMUNDA INOCÊNCIA DA SILVA - FALECIDA, 

LUIZ ZACARIAS SCHNEIDER, DIRCE FERREIRA MENDES DE ABREU, 

BASILIO RODRIGUES DA SILVA, MARINIR ARAÚJO ITACARAMBY, 

LAZARA ALVES PINTO, WALDIR ANTONIO SERAFIM DA SILVA, 

ABDALLA MANSUR BUMLAI, RICARDO AUGUSTO ALVES PINTO, 

ESPÓLIO DE LIBANIA BOM DESPACHO, ELISA CARAJOINAS ALVES 

RAMALHO, RENATO ALVES PINTO, MARIA ADELAIDE VARGAS, JOSE 

BENEDITO NUNES DA SILVA BEZERRA, ELENICE RIBEIRO SERAFIM DA 

SILVA, ODELIO ALVES RAMALHO, JOSINEIDE FALCÃO PINTO, EDITH DE 

ARRUDA BUMLAI, JOSÉ JALMAR VARGAS, ESTHER NUNES DA SILVA 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT, SIRLEI CABRAL MORAIS E SILVA - OAB:5393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEZER VALLADARES 

REBELLO - OAB:1.352/MT., EUCLIDES BALERONI - OAB:882/MT, 

ITAMAR DERVALHE - OAB:2142-A/MT, ITAMAR DERVALHE - 

OAB:2142/MT, JOÃO BERTOLI FILHO - OAB:998/MT, JOAQUIM 

RAMALHO DOS SANTOS - OAB:2651/MT, JOSÉ CARLOS DE SOUZA 

PIRES - OAB:1.938-A, JOSÉ FRANCISCO NUNES - OAB:3352/MT, JOSE 

PEDRO DIAS - OAB:3219/MT, LUÍS CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - 

OAB:SUBPROCURAD/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B, SANDRERLI FERREIRA NERY - 

OAB:3564/MT, WILSON PEAGUDO DE FREITAS - OAB:1101/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LEANDRO 

MARTINES GONÇALVES DE AMORIM, para devolução dos autos nº 

257-08.1989.811.0041, Protocolo 72155, 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): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 777281 Nr: 30634-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AMÉLIA DA SILVA COSTA, MARIA 

CAROLINA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HITRIO REIS DE FARIA, JOANIR 

BARBOSA LIMA DE FARIA, DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA, 

DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIAS, DOUGLAS ANSELMO DE LIMA 

FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl. 90, redesigno a audiência de conciliação para o 
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dia 09.10.2018, às 09:30 horas, que será realizada na Central de 

Conciliação deste Fórum.

 Citem-se os requeridos no endereço de fl. 82, e intime-os para 

comparecer à audiência, nos termos do despacho inicial, através do oficial 

de justiça.

Intime-se a parte autora para comparecer a audiência através de seu 

advogado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031986 Nr: 37723-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBON DE ANDRADE - 

OAB:12573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, HELENISE SESTI REGUELIN - OAB:OAB 57.752, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Código - 1031986

Vistos,

 Expeçam-se alvarás, conforme requerido nos itens A e B, de fl.316, para 

levantamento da quantia depositada nos autos.

Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o cumprimento 

de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Expedido o alvará, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de 

estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 10 de agosto de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 78805 Nr: 12485-92.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL 

LIMITADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FRANCO SCORPIONI - 

OAB:12935/MT, ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990/MT, JUSCELINO 

RODRIGUES - OAB:4.340-B, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT, 

WELLEN CANDIDO LOPES - OAB:11608-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES 

BEZERRA - OAB:4530

 Código 78805

Visto,

 Diante da inércia do requerente, conforme certidão de fl.232, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de Agosto de 2018

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1012630 Nr: 28634-75.2015.811.0041

 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: JOÃO CLEVERSON DE ANDRADE

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Código 1012630

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 234. Expeça-se alvará em favor da exequente no 

valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de agosto 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131649 Nr: 23714-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER NEI DUARTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR CARETA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131649 Nr: 23714-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER NEI DUARTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR CARETA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 Posto isso e, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução 

promovidos por Walter Nei Duarte Ramos em desfavor de Odemir Careta 

Porto.Traslade-se cópia desta sentença para a Ação de Execução de 

Título Extrajudicial (apenso).Condeno o embargante ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no 

artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, suspendo o 

pagamento por ser ele beneficiário da justiça gratuita.Certificado o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de abril de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131649 Nr: 23714-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER NEI DUARTE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMIR CARETA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ARRUDA DOS SANTOS - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17.575

 Vistos.

 Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez que 

não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, além 

disso, a execução ainda não se encontra garantida pela penhora (art. 919, 

§ 1º, NCPC).

Intime-se o embargado, por seu advogado, para, querendo, apre¬sentar 

impugnação, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023318-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JOSE CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191/O-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Ana Cristina Pulcherio de Souza, representada por Thiago José 

Campos de Souza, que também figura como autor, ajuizaram Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com 

Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Cooperativa de Trabalho 

Médico Unimed, alegando que a autora Ana foi diagnosticada com 

“Malformação Congênita e Microcefalia”, sendo recomendado pelo médico 

o tratamento de reabilitação multidisciplinar com Fisioterapeuta com método 

Bobath, Fonoaudiólogo especialista desenvolvimento de linguagem - 

Bobath, Psicólogo especialista em ABA e Terapeuta Ocupacional 

especialista em Integração Sensorial, a serem realizadas duas e três 

vezes por semana. Asseveram que a ré não tem em sua rede conveniada 

profissionais com a necessária qualificação ao tratamento, oferecendo 

apenas o método ambulatorial genérico, e que este não alcançará o 

resultado positivo no desenvolvimento intelectual da autora Ana. Assim, 

requerem a concessão da tutela de urgência para determinar a requerida 

a arcar com a integralidade do tratamento multidisciplinar e qualquer 

procedimento que vier a ser necessário no decorrer da presente ação, 

principalmente Fisioterapeuta com método Bobath (2x sem.), 

Fonoaudiólogo especialista desenvolvimento de linguagem – Bobath (2x 

sem.), Psicólogo especialista em ABA (3x sem.) e Terapeuta Ocupacional 

especialista em Integração Sensorial (3x sem.), no prazo de 48 horas, sob 

pena de multa. A tutela jurisdicional almejada pela requerente se traduz na 

concretização do direito à saúde, sendo este direito material 

doutrinariamente classificado como direito fundamental de segunda 

geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no que se 

refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à saúde, etc.). 

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia 

fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à 

saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as 

normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou 

antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses 

pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que a existência de relação jurídica entre as 

partes restou demonstrada pelo documento de Id. 14520407, bem como a 

necessidade da autora no tratamento acerca do “Transtorno do 

Desenvolvimento Psicológico Não Especificado e Microcefalia” (CID 10 = 

Q02 + F89, Id. 14446997), imprescindível para seu desenvolvimento 

intelectual, comprovado pelos diversos documentos acostados no 

processo. O caso da autora é de urgência, vez que tais limitações 

poderão prejudicar o avanço até então obtido, assim, a negativa, neste 

momento de cognição sumária, importa em flagrante violação ao direito 

fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da 

autora, sem contar que a limitação de sessões é abusiva. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOÀ 

SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIANÇA 

PORTADORA DE AUTISMO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE 

FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Afigura-se nula a cláusula do 

contrato de seguro-saúde que limita o número de sessões terapêuticas ao 

segurado acometido de doença cujo tratamento encontra-se coberto pela 

avença, ainda que este seja por prazo indefinido, porquanto a 

impossibilidade de prever a duração de um tratamento médico é inerente 

ao próprio objeto da avença. 2. As limitações de cobertura médica, ainda 

que pactuadas adesivamente no contrato de assistência à saúde, não 

podem subsistir ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento 

faz-se imperiosa e eficaz para o restabelecimento da saúde do 

beneficiário do plano. 3. A Resolução n.º 338/2014 da ANS, ao 

estabelecer o limite mínimo de 48 (quarenta e oito) sessões anuais de 

fonoterapia e 40 (quarenta) de terapia ocupacional aos beneficiários dos 

planos de saúde, não o fez para isentar as operadoras do dever de 

manter o tratamento dos segurados que venham a demandar sua 

continuidade em razão de debilidade severa que compromete sua 

aprendizagem, linguagem e comportamento. 4. Agravo de instrumento 

improvido”. (TJMA, AI 0219882014 MA, Primeira Câmara Cível, Relator 

Kleber Costa Carvalho, julgado em 18/12/2014). Negritei. Tem-se, ainda, 

que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si 

é apenas provisório e, mesmo em caso dos autores perderem a demanda, 

não causarão danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento 

financeiro. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 

do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no 

artigos 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE a 

tutela provisória urgente, para determinar a requerida a arcar na 

integralidade com o tratamento multidisciplinar conforme orientação 

médica, Fisioterapeuta com método Bobath (2x sem.), Fonoaudiólogo 

especialista desenvolvimento de linguagem – Bobath (2x sem.), Psicólogo 

especialista em ABA (3x sem.) e Terapeuta Ocupacional especialista em 

Integração Sensorial (3x sem.), iniciando-se no prazo de 48 horas, sob 

pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento 

injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 20.000,00. 

Designo o dia 09/10/2018, às 10h30min para audiência de conciliação, a 

ser realizado na Central de Conciliação desta Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de agosto de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, 

Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018389-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE F RIBEIRO SERVICOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA GALVAO PERES OAB - MT0018428A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018389-51.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EXECUTADO: DANIELLE F 

RIBEIRO SERVICOS - EPP Visto. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, promovida por AÇOFER INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, em desfavor de DANIELLE F RIBEIRO SERVICOS - EPP, 

em que as partes noticiaram no ID: 13265370 - PÁG. 1/4 dos autos, que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo. 

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO a 

execução, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II do Novo Código 

de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma 

ajustada pelas partes. Expeça-se alvará em favor do credor do valor 

depositado nos autos, oficie-se o DETRAN/MT, para que o mesmo proceda 
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a baixa da restrição judicial de ID- 9659028, do veiculo de placa: HTI – 

7395. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa 

na distribuição e as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007572-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINETE CARDOSO GARCIA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT0014354A 

(ADVOGADO)

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT0008400A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEUZA FERNANDES DA SILVA OAB - MT14111/O (ADVOGADO)

THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT0013676A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005133-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005133-07.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eliane Ferreira da Silva em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 14/10/2015, conforme boletim de ocorrência anexado 

– ID. 4931874que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a iindenizá-lo no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. A parte autora peticionou, pugnando pela desistência da 

ação. A Sessão de Conciliação na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital, restou infrutífero, ante a ausência da parte autora. A parte 

requerida, pugna pela extinção do feito com julgamento do mérito em 

decorrência da coisa julgada. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. No caso dos autos fora distribuída ação idêntica, 

com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

sentenciada em 17/11/2017, qual seja, “AÇÃO DE COBRANÇA DA DO 

S E G U R O  O B R I G A T Ó R I O  -  D P V A T .  ( p r o c e s s o  n º 

1017567-62.2016.8.11.0041)”, o que enseja em coisa julgada. A coisa 

julgada, litispendência, perempção são pressupostos processuais 

negativos, isto é, são circunstâncias que, se verificadas dentro do 

processo, ensejam sua extinção. Dá-se a coisa julgada formal quando ela 

decorre, simplesmente, da imutabilidade da sentença, seja pela 

impossibilidade de interposição de recursos, quer porque a lei não mais os 

admite, quer por decurso do prazo, quer por desistência ou renúncia à 

sua interposição. A coisa julgada material é definida no CPC em seu artigo 

502 como “a autoridade, que torna imutável e indiscutível a decisão de 

mérito, não mais sujeita a recurso.” No presente caso a sentença transitou 

em jugado sem manifestação em 12-02-2018, dando ensejo a coisa 

julgada formal e material. Dispõem os art. 485, V, § 3º e 337, § 1º, 2º e 3º, 

ambos do Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quanto: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; (...) § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria 

constantes dos incisos IV, V, VI e IX; em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Art. 337. Omissis: 

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada, quando se reproduz 

ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando 

possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 

3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; § 4º Há 

coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por decisão 

transitada em julgado. No caso em exame, ocorreu a coisa julgada porque 

o requerente repetiu ação idêntica a uma já sentenciada, ou seja, idêntica 

a ação nº 1017567-62.2016.811.0041, que versa sobre as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, já decidida por 

sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, V do Código de 

Processo Civil. Condeno-a ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da 

condenação, ficando a execução suspensa em face de gratuidade 

deferida nos presentes autos. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, observados as formalidades legais. P.R.I.C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021103-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS (RÉU)

VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR (RÉU)

 

(...) Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, 

entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da 

verossimilhança das alegações, razão pela qual POSTERGO a apreciação 

da antecipação dos efeitos da tutela para após a apresentação da 

contestação. Designo audiência de conciliação para o dia 27/08/2018, às 

08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da 

sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso 

de ausência injustificada. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias 

úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação 

apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), 

devendo estar acompanhadas de seus advogados.Decorrido o prazo para 

contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012323-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACKLEY ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015342-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO DE CAMPOS ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019964-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ANTONIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Considerando a necessidade de intimação das partes via DJE, procedo a 

nova intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos 

da defesa apresentada nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que 

me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014921-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DIAS DE MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015655-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DIAS DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037388-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DE ALMEIDA RIBAS (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)

 

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: 1038524-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA RAMOS DO PRADO (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)

 

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: 1003525-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS (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)

 

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: 1037721-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOABES LINO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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: 1037728-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SOUZA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037974-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1000346-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROQUE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000161-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA GOMES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038582-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA CONCEICAO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1038837-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEISILAINE SILVA VALENTIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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: 1037269-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WILLIAM LIMA EUSTAQUIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que a contestação apresentada pela Requerida, 

encontra-se tempestiva. 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: 1000388-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMARGO MOREIRA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019992-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAOUKAB FARAH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT0013801A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO VERDE CALL CENTER LTDA - ME (RÉU)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038624-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DE SOUSA LIMA (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)

 

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: 1000331-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZEL HUGO BARCELO (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)
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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: 1000055-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI FLAVIO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036986-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BUENO FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0012332A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000145-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT0003811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVEIROS CENTRO OESTE LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO BARRETO DOS SANTOS OAB - SP327157 (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: 1000038-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CANDIDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

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: 1000307-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LUCIA CAMPOS LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038499-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135745 Nr: 25433-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CARVALHO 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Jeferson Carvalho de Souza em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com fulcro no art. 487, inciso 

I do Código de Processo Civil, uma vez que o autor já recebeu 

administrativamente o valor R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais).Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de cinco 

anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer tal pagamento, 

a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. 

Transitado em julgado, nada requerido arquivem-se os autos observadas 

as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1163574 Nr: 37388-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELIZABETH MARIA RODRIGUES SPINELLI MARCONDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE pedido da Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório - DPVAT movida por Elizabeth Maria Rodrigues Spinelli 

Marcondes em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente membro superior esquerdo e direito, 

em seguimento da coluna vertebral e estrutura pélvica, corrigido 

monetariamente data do sinistro (04/04/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113774 Nr: 16237-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA ROSA SANTOS REDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Elisangela Rosa 

Santos Redez em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente leve no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (02/03/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980753 Nr: 14451-02.2015.811.0041

 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: DUTRA VILERA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente da decisão monocrática de fls. 159/160.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075217 Nr: 57598-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCENI FERREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN POSCA PIVOTTO - 

OAB:18.634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 141 v°.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1321718 Nr: 13699-25.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em atenção à Portaria nº 554/2016-PRES, que determinou que a partir da 

data 07/11/2016 os processos sejam protocolados e distribuídos 

obrigatoriamente pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE), determino 

a remessa dos autos para a Central de Autuação, para a adoção das 

medidas necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 95580 Nr: 6812-50.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA AGROAVÍCOLA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR SIQUEIRA - 

OAB:62767/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN LUIS TEIXEIRA - 

OAB:4737

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1067930 Nr: 54480-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->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: RIVALDO SEVERINO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:OAB/MT 6.069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, declino da competência para o processamento e 

julgamento do feito e determino a remessa dos autos para a Justiça 

Federal, com as baixas e comunicações de estilo.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 121123 Nr: 4365-36.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA OESTE S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:175193, JOSÉ GUILHERME MISSAGIA - OAB:140.829 

-OAB/RJ, oscar sant'anna de freitas e castro - OAB:32.641 OAB/RJ, 

ROBERTA VIEIRA BORGES - OAB:8633/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR FRANCISCONI SILVA 

FILHO - OAB:7954/MT, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995908 Nr: 21493-05.2015.811.0041

 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: FELIX HENRIGER CERQUEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 146, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Outrossim, intime-se a parte requerida para fornecer os dados bancários, 

afim de que seja devolvido o valor remanescente existente na conta 

judicial em favor da mesma.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991795 Nr: 19338-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK ANDERSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FREITAS FERNANDES 

- OAB:19171, HELDER GUIMARÃES MARIANO - OAB:18941/OABT-MS, 

LUANA A. F. NEGRETT - OAB:21917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 56/58 e determino a inclusão de Erick Anderson de 

Lima no polo passivo da demanda.

Determino a expedição de novo mandado de citação dos executados, 

observando as formalidades legais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1322734 Nr: 14032-74.2018.811.0041

 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: THAYANA CRISTINA RAMOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO 

NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - OAB:9.938

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a ausência de informações acerca da concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas de distribuição da 

carta precatória e das diligências necessárias, sob pena de devolução 

sem o devido cumprimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978849 Nr: 13481-02.2015.811.0041

 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: MOC, NILVACI BARBOSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação da capa dos 

autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 153), acrescido de 

custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1321993 Nr: 13793-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAPOR ENERGIA LIMPA CAIXAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:144223 OAB-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Vapor 

Energia Limpa Caxias Ltda. em desfavor de Natureza de Souza Lima.

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais.

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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sob pena de indeferimento da petição inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1101177 Nr: 11012-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARREA, CARMEN MARINA PROENÇA 

LARREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21.325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 13 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986866 Nr: 17105-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS LUIZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 152, remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas 

e comunicações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983801 Nr: 15750-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE FATIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão de fls. 164 v°.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1321671 Nr: 13683-71.2018.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ JOSÉ DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVOPA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por Juarez 

José de Santana em desfavor de SERVOPA Administradora de 

Consórcios Ltda..

É notório que com a criação das varas bancárias e do provimento n.º 

004/2008/CM, àquelas varas especializadas são as competentes para 

processar e julgar as demandas que envolvem interesse bancário, 

alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões de crédito, cédulas 

de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, financiamento, inclusive 

da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

divida.

Desse modo, de acordo com o provimento nº 004/2008/CM e tendo em 

vista que é de competência exclusiva das Varas Especializadas em Direito 

Bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, de natureza bancária, redistribua-se este 

processo e seus apensos para uma das Varas Especializadas em Direito 

Bancário, com as baixas e comunicações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956556 Nr: 3337-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE MELO MARTINS, TROPICAL 

CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CRISTINA MARTINS DOMINGOS, 

MALVINA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA 

RIOS - OAB:, ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JÚNIOR - 

OAB:OAB/GO 24.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ARAUJO DA 

COSTA - OAB:15134/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Execução proposta por Antônio Carlos Melo Martins 

em face de Ellen Cristina Martins Domingos e Malvina Alves Martins.

As partes formularam acordo conforme fls. 144/145 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 144/145, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 118129 Nr: 27548-89.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA AGROAVÍCOLA S/A INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ OLIVEIRA DA SILVEIRA 

FILHO - OAB:101120-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956734 Nr: 3425-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEREU MUNIZ DE MACEDO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERT WAGNER CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:OAB/MT-19848-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que na matrícula acostada às fls. 45/46, constam que os 

imóveis foram alienados fiduciariamente em garantia a um contrato firmado 

pelo executado com um terceiro, intime-se o exequente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovar que os imóveis penhorados encontram-se 

desembaraçados e livres de quaisquer ônus, requerendo o que entender 

de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1038900 Nr: 41072-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIA D´ORNELLAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELINO SOUZA BONDESPACHO, 

SANDRA PEREIRA DA SILVA BOM DESPACHO, ANISIO RIBEIRO DA 

SILVA, WAGNER ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Acolho a emenda e defiro os benefícios da justiça gratuita.

Determino o desentranhamento das fls. 39/40 tendo em vista se tratar de 

processo alheio.

A fim de se evitar futuras nulidades, determino a intimação da Fazenda 

Pública Municipal para manifestar a existência de eventual interesse no 

feito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047096 Nr: 44933-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALAN FABIO TAVARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 119/123, considerando que a parte requerida veio 

aos autos comprovar o cumprimento da sentença de fls. 124/128, 

restando nesse momento, a necessidade de expedição de Alvará em 

favor da requerente.

Assim, tendo em vista que fora depositado na Conta Única do TJ/MT, o 

valor do acordo, expeça-se o competente alvará em favor do requerente.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997510 Nr: 22409-39.2015.811.0041

 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: RONEI DE MORAES

 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:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 32.

Fixo o prazo de 10 (dez) dias para as providências. Decorrido o prazo 

sem qualquer manifestação, devolvam os autos ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1126471 Nr: 21486-76.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ROBERTO DE JESUS CÉSAR, YARA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA MAPFRE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUXILIADORA MARIA GOMES - 

OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 183/184, tendo em vista que a intimação da 

testemunha somente ocorrerá pela via judicial quando ocorrer às 

hipóteses do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil, o que não restou 

demonstrado nos autos.

Sendo assim, cabe à parte providenciar a intimação da testemunha 

arrolada.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082543 Nr: 2723-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO SUECO CENTRO OESTE CONCESSIONARIA DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE EMBALAGENS CENTRO 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese à certidão de fls. 74, determino que o Sr. Oficial de Justiça 

cumpra integralmente o mandado de fls. 73, haja vista que conforme 

decisão de fls. 64, foi determinada a realização de tentativa de penhora no 

endereço da parte executada.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 882928 Nr: 18500-23.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A, ARNON GUIMARÃES DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Aguarde-se o julgamento do conflito de competência negativo suscitado.

Com a decisão, voltem-me conclusos para prosseguimento.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1022049 Nr: 32938-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARMÁCIAS S. BARBOSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DO CARMO, NELY 

ARANTES DO CARMO, CLEVERSON ARANTES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Edson Pacheco de 

Rezende - OAB/MT 3.244 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto ao pedido de execução de sentença, tendo em vista que a 

sentença de fls. 235/236 julgou improcedentes os pedidos, condenando a 

parte autora tão somente ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, fixados no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

não integrando o objeto da demanda os valores de encargos locatícios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 942924 Nr: 56294-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:OAB MT 13737, VENUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:MT 

8.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntado aos autos.

Thatyane C. Olmedo - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 985070 Nr: 16364-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELIA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIE KURAMOTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão determinado nos autos, 

desta forma impulsiono os autos para proceder a intimação da parte 

autora, para no prazo de cinco dias dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito.

 Márcia G. Marinho - Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005010 Nr: 25535-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na presente AÇÃO DE RESSARCIMENTO ajuizada por 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais em face de Rogério Pereira Silva. 

para:a)Condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 2.746,66 (dois mil 

setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a título de 

danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do 

desembolso.b)Condenar o réu, com a totalidade do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação.Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 

60/65.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1120526 Nr: 19025-34.2016.811.0041

 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: RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO DE SOUZA, DIANA DARK 

LEITÃO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935, RAFAEL 

SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15.728/MT, VIVIANE ARAUJO 

BATISTELLA - OAB:18967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18.506, EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - OAB:4.574

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Alugueis e Acessórios c/c Danos 

Morais ajuizada por Rubens Carlos de Oliveira Junior em desfavor de 

Marco Antonio de Souza e Diana Dark Leitão de Queiroz Souza.

Em contestação (fls. 76/83) as requeridas alegam a ilegitimidade passiva

Impugnação às fls. 84/96, acompanhados dos documentos de fls. 97/103.

Manifestação do requerido às fls. 106.

Passo a sanear o feito.

REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido haja 

vista que esta confunde-se com o próprio mérito da questão.

No mais, as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

outras preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO 

saneado o presente feito.

Fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, o 

excesso na cobrança, a legitimidade do requerido para figurar no polo 

passivo da ação, a existência de dano, sua comprovação, extensão e 

nexo causal.

Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977324 Nr: 12746-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Joir Augusto Laccal da Silva 

- OAB/MT 9.457 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Vilma da Cruz 

Santos em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 

(dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial do ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(17/02/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1149915 Nr: 31677-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELOISA QUESSADA JUSTINO DE ALMEIRA

 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 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida a às fls.141/144, 

intime-se o perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na 

Rua 24 de Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de 

Outubro, sala 08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, 

Cuiabá/MT, e e-mail robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo 

de 10 (dez) dias, complemente, se possível, o laudo apresentado a este 

juízo (fls. 98), esclarecendo conforme pugnado pela requerida.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1302072 Nr: 8993-96.2018.811.0041

 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: CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, ROBERTO 

CARLOS FRAIFE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação já designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007786 Nr: 26704-22.2015.811.0041

 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): DÉCIO DA SILVA TAQUES, MAGALLI PAULA 

EVANGELISTA TAQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO EVANGELISTA 

TAQUES - OAB:12519/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Mutua Caixa de Assistência 

dos Profissionais do CREA em desfavor de Décio da Silva Taques e Magali 

Paula Evangelista Taques.

As partes formularam acordo conforme fls. 53/56, requerendo a 

suspensão do feito até o pagamento integral das parcelas.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes as fls. 53/56, via do qual compuseram para 

colocar fim ao litígio.

Os autos ficarão suspensos até maio de 2019, ocasião em que as partes 

deverão ser intimadas para comprovar o seu cumprimento.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

decisão.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1054833 Nr: 48694-69.2015.811.0041

 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: JOILZE CESAR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Joilze Cesar de 

Campos em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da mão 

esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro (25/09/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983265 Nr: 15507-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE VALEJO

 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: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jorge 

Valejo em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.893,75 (quatro mil e 
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oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em joelho 

esquerdo e mão esquerda, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/01/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995095 Nr: 21045-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, ROBERTO 

CARLOS FRAIFE BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE 

DA SILVA - OAB:18.229, OTÁVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - 

OAB:18229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMPSON JOSE DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.752

 Vistos, etc.José Carlos Comar opôs Embargos de Declaração da decisão 

saneadora alegando a existência de obscuridade e omissão nos pontos 

cont rover t idos f ixados.V ieram os autos conc lusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.(...))Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls.1721/1723, e mantenho 

integralmente a decisão de fls. 1705/1708.Expeça-se o necessário.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1130509 Nr: 23235-31.2016.811.0041

 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: MARCELO FÉLIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:1585-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Marcelo Felix da Silva em face de MRV Engenharia e Participações S/A 

e Prime Incorporações e Construção S/A.

As partes formularam acordo conforme fls. 157/159 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 157/159, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113778 Nr: 16240-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DOUGLAS FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da parte requerida a às fls.99/102, intime-se 

a perita Dra. CYNARA MONIZ FIGUEIRA, com consultório na Rua Marechal 

Deodoro, n.° 1378, Bairro Centro Sul (próximo a Escola Técnica), Telefone: 

30231980 / 81130969, Cuiabá/MT, e e-mail cynarafigueira@hotmail.com, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, complemente, se possível, o laudo 

apresentado a este juízo (fls. 53), esclarecendo conforme pugnado pela 

requerida.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004966 Nr: 25503-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Hélio Santana de 

Campos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente e ombro esquerdo e estrutura craniofacial 

corrigido monetariamente data do sinistro (16/05/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001222 Nr: 23957-02.2015.811.0041

 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: MARCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 
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Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Márcia Oliveira dos Santos em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do 

ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro (20/01/2014) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1152293 Nr: 32680-73.2016.811.0041

 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: LIDIANE SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Lidiane Silva Ribeiro 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da mão direita, 

corrigido monetariamente data do sinistro (23/06/2016) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987918 Nr: 17657-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACYARA DOS SANTOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:9468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Jacyara dos Santos 

Barbosa em face de Tókio Marine Brasil Seguradora, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial do joelho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (14/10/2005) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967847 Nr: 8196-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE 

BARCELOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO CABRAL 

JUNIOR - OAB:19760, CASSIANO LOURENÇO SANCHES - 

OAB:11.333/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, 

ELIZÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:4654/MT, KLEYTON 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT, TULIO DE BARROS BOMFIM - OAB:332757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAROLDO DE MORAES 

JUNIOR - OAB:6.208, HAROLDO DE MORAES JUNIOR - OAB:6208

 Vistos, etc.Ademar Santana Franco e Darluce Barcelos Franco opuseram 

Embargos de Declaração da sentença que julgou procedente o pedido de 

Im issão  na  Posse .V ie ram os  au tos  conc lusos .É  o 

relatório.Fundamento.DECIDO.(...))Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls.911/920, e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 906/910.Expeça-se o necessário.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999563 Nr: 23256-41.2015.811.0041

 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: RODRIGO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIRMINO BOCHI, S.W. METAL INDUSTRIA E 

COMERCIO-ME, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por Rodrigo Gomes da Silva em face de Firmino Bochi, S.W. Metal Industria 

e Comércio ME e Bradesco Seguros.

As partes formularam acordo conforme fls. 161/163 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 161/163, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987925 Nr: 17660-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISE FAEDA - OAB:17.054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Mateus Gabriel da Silva ingressou com o presente pedido de 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL que foi julgado parcialmente procedente 

somente para determinar a inclusão do sobrenome FAVA, contra o qual o 

autor se irresignou em recurso de apelação, alegando que o julgamento foi 

diferente do que foi pedido, razão pela qual a sentença foi declarada nula, 

determinando uma nova prolação.

A digna representante do Ministério Público Estadual manifestou-se 

contrária ao pedido, conforme fls. 65.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Pois bem, pelos fatos e fundamentos já expostos na sentença de fls. 25, 

onde restou claro que não restou comprovado o constrangimento do autor 

ante a existência do sobrenome DA SILVA a ponto de justificar sua 

exclusão no nome do autor, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o 

PEDIDO de retificação e JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no art. 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1089794 Nr: 6090-59.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURIVALDO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Lurivaldo Alves de 

Souza em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial da mão direita, corrigido monetariamente 

data do sinistro (04/08/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1124347 Nr: 20592-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAYS FERNANDA DA 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Lays Fernanda da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte cinco centavos) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente em joelho direito e cotovelo direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (02/12/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 840676 Nr: 45029-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISTER FONTE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:221.386 OAB/SP, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Posto isso, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado na Ação de Reparação de Danos Morais proposta por 

Ister Fonte Nascimento em face de Real Leasing S.A. 

Arrendamento.Condeno, ainda, a autora ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor 

dado à causa, nos termos do art. 85 § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.Transitado 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1032709 Nr: 37932-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, VERINHA R. DE OLIVEIRA 

COMERCIO E SERVIÇOS ME, VERINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL MIRANDA SILVA 

LOUZICH - OAB:19426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275/O

 Vistos, etc.

Em que pese os reiterados pedidos de exclusão do nome da autora do 

banco de dados do SERASA, observo que o pedido já foi objeto de análise 

e indeferimento, conforme decisão de fls. 338, razão pela qual deixo de 

analisar o pedido.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 343/352 e 357/358, nos 

termos do art. 437, § 1º, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1075070 Nr: 57540-75.2015.811.0041

 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: NILDO DO NASCIMENTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 99.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961740 Nr: 5557-37.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ GIOVANE BERGHAHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

André Gonçalves Baerghahn opôs Embargos de Declaração alegando a 

existência de omissão na sentença que não analisou o pedido de 

condenação do pagamento em dobro dos valores cobrados.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os embargos, uma vez que houve pedido de 

emenda à inicial às fls. 58/61.

Quanto ao mérito do pedido, julgo improcedente, uma vez que não houve 

comprovação do pagamento do valor cobrado, não fazendo juz a 

devolução pleiteada, bem como o seu valor em dobro.

O autor acostou tão somente o boleto emitido às fls. 67, não havendo 

comprovação de seu pagamento.

Nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATOS. DANOS MORAIS. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. 1. O pedido de intimação 

pessoal da parte requerida para dar cumprimento à liminar deferida ab 

initio litis já foi acolhido à fl. 140. Destarte, falece a parte demandante de 

interesse recursal quanto à matéria. 2. A repetição do indébito, nos termos 

da legislação consumerista, pressupõe a existência de efetivo pagamento 

de valor que não é devido pelo consumidor. (...) APELAÇÕES 

DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70054361332, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, 

Julgado em 06/06/2013).

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 185/188.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1127631 Nr: 22015-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES MAIA, NELSON FERREIRA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A. CFI, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CARNEIRO CAMPOS - 

OAB:18.968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - 

OAB:42277, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999279 Nr: 23140-35.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVINHO JOSE DE ALMEIDA, ENIZETE MARIA MENDES 

DE MORAIS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMA PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA, 

ALESSANDRO PERES PEREIRA, FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE 

SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, LAIMA PARTICIPAÇÕES LTDA, 

ESTANILAU RODRIGUES FERIANCIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fábio Roberto de 

Almeida Tavares - OAB/SP 147.386 - OAB:, Dr. Rafael Antônio da 

Silva - OAB/SP 244.223 - OAB:, Dr.ª Ana Paula Guitte Diniz Zamboni - 

OAB/SP 199.303 - OAB:, MARCELO BARBOSA ARRUDA - OAB:16336

 Vistos, etc.Silvino José de Almeida e Enizete Maria Mendes de Morais 

Almeida opuseram Embargos de Declaração alegando a existência de 

contradição e omissão na decisão de fls. 584/585, requerendo a 

reapreciação do pedido formulado às fls. 511/583, alegando a existência 

de novas provas e fatos novos que ensejariam uma reanalise.Vieram os 

autos conclusos.É o relatório.Fundamento.DECIDO.Os embargos de 

declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade 

ou contradição, quando for necessário suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do 

CPC.No caso dos autos, não prosperam os argumentos trazidos pelos 

embargantes, na medida em que a decisão lançada nos autos não está 

eivada de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade 

que ampare a presente inconformidade, já que os fundamentos da decisão 

– sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e 

precisa; tampouco a sua conclusão implica em erro de julgamento.Não há 

que se falar em omissão ou contradição, uma vez que os embargantes 

pretendem tão somente a rediscussão da matéria não sendo cabível, 

nesse caso, os Embargos de Declaração. Nesse sentido tem decidido o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso(...)Ademais, é importante ressaltar que 

os Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo 

de Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls.586/588, e mantenho 

integralmente a decisao de fls. 584/585.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973951 Nr: 11208-50.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL, CAROLINNA AUGUSTADE MELO 

KHALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 
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S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, JULIANA CATHERINE TRECHAUD - 

OAB:12958, OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT, TIAGO MAYOLINO DE 

SANTA ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:OAB/MG 108.654

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

a intimação das partes para manifestarem-se, no prazo de 5 dias, da 

juntada dos cálculos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999897 Nr: 23416-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA 

AUTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rogério Barão - OAB/MT 

8.313 - OAB:

 Vistos, etc.Rede Shop Comércio de Combustíveis Ltda. opôs Embargos de 

Declaração alegando a existência de omissão na sentença de fls. 

323/327, que não poderia reconhecer a existência de simulação no 

contrato de locação.Vieram os autos conc lusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.(...)Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls.328/329, e mantenho 

integralmente a decisão de fls. 323/327.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1093304 Nr: 7637-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ESPÍRITO SANTO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUÇARA MARIA DOMINGUES 

LOTUFO - OAB:4044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, esclarecer quanto ao pedido de fls. 125, uma vez que 

a autora pretende a imissão na posse do imóvel situado na Avenida Brasil. 

nº 366, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, todavia, o objeto da demanda é o 

imóvel localizado na Avenida Brasil, nº 365, bairro Jardim Cuiabá, 

Cuiabá/MT, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997355 Nr: 22334-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL E RESTAURANTE ZAGONEL LTDA ME, 

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI BARBOSA, FRANCISCA VIEIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de proceder a intimação pessoal 

da parte requerente, no prazo de cinco (05) dias, para manifestar o que 

entender de direito.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982262 Nr: 15075-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9.614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:8.659

 Diante do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerida, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981831 Nr: 14946-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAS FERREIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JORGE SANTOS 

OJEDA - OAB:8419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELINA HELENA DE 

AQUINO COSTA - OAB:21590/O, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:6.247OABMT

 Vistos, etc.Neusa Aparecida Paulino de Assis opôs Embargos de 

Declaração alegando a existência de omissão na decisão de fls. 125, 

requerendo que seja determinada a desocupação imediata do 

imóvel.Vieram os autos conclusos.É o relatório.Fundamento.DECIDO.

(...))Ademais, é importante ressaltar que os Embargos não são substitutos 

do recurso de Apelação ou de Agravo de Instrumento, onde a matéria de 

eventual irresignação dos embargantes deverão ser levada para nova 

apreciação, sendo os embargos somente cabíveis nos casos expressos 

do Código de Processo Civil.Isto posto, ante a inexistência de erro material, 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada REJEITO os embargos 

de fls.125, e mantenho integralmente a decisão de fls. 124.Expeça-se o 

necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1051264 Nr: 47055-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANADIR ALVES DE SOUZA, MAURA FERNANDES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICOLE BRUNO RODRIGUERS, SCHIRLEE 

BRUNO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237

 Vistos, etc.

Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença de fls. 33/34 e, 

após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1030127 Nr: 36831-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY ARANTES DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA BARBOSAS LTDA - EPP, MARILDA 

RODRIGUES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO DA COSTA 

SILVA - OAB:19.201/O, VANIA REGINA MELO FORT - OAB:4378

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo por término do Contrato de Locação 

Comercial ajuizada por Nely Arantes do Carmo em desfavor de Farmácia 

Barbosa Ltda..

Conforme fls. 380/382, houve a prolação de sentença procedente, 

declarando rescindido o contrato de locação e condenando a parte 

requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos e todos os encargos 

subsequentes, até a data da desocupação do imóvel.

Às fls. 386/388 a parte autora requereu a execução de sentença, bem 

como o reconhecimento do contrato de locação que foi encaminhado ao 

cartório.

A parte requerida se manifestou, propondo o parcelamento da dívida, 

depositando judicialmente os valores.

Vieram os autos conclusos.

Inicialmente, recebo o cumprimento de sentença e determino a retificação 

da capa dos autos.

Com relação ao pedido de reconhecimento do contrato de locação, 

entendo que o mesmo não merece acolhimento, tendo em vista que não foi 

objeto do processo, que já possui sentença transitada em julgado, estando 

em sua fase de execução.

Considerando a consignação das chaves do imóvel em juízo, defiro o 

pedido de entrega das chaves para a parte autora, bem como determino a 

realização de auto de constatação, para a verificação das condições em 

que o bem foi devolvido.

Tendo em vista a existência de valores depositados judicialmente, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito, informando a existência de saldo remanescente para o 

prosseguimento da execução.

Defiro o pedido de fls. 447 e determino a expedição do necessário para o 

levantamento da caução do bem móvel.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 989968 Nr: 18493-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE HERREIRA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE DE CARVALHO, MARIA HELENA DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICENTE RODRIGUES CUNHA - 

OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intimem-se as partes para regularizar sua situação processual nos autos, 

acostando documentação assinada por Advogado, devidamente 

registrado na OAB, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o patrono 

que assina a petição, não comprovou sua capacidade postulatória, não 

podendo representar, nem tampouco peticionar nos autos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062822 Nr: 52264-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - 

PETROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINHO JOSE DE ALMEIDA, ENIZETE MARIA 

MENDES DE MORAIS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Alexandre Espínola 

Catramby - OAB:OAB/RJ 102.375, Dr. Carlos Victor Paixão Ximenes 

- OAB:OAB/RJ 165.369, Dr. Rodrigo Gonçalves Lima de Mattos - 

OAB:OAB/RJ 150.239, Dr.ª Maria Eduarda Moog - OAB:OAB/RJ 

187.207, MARCELO BARBOSA ARRUDA - OAB:16336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ARMOA - 

OAB:10372-B/MT

 Vistos, etc.

Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS opôs Embargos de 

Declaração alegando a existência de omissão na sentença que não impôs 

condenação em honorários advocatícios.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os Embargos e, sendo inconteste a omissão, 

condeno os embargados ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos 

termos do art. 85, § 8º do CPC.

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 320.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1024445 Nr: 34064-08.2015.811.0041

 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: NICOLE BRUNO RODRIGUES, SCHIRLE BRUNO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANADIR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL GOMES CRUZ - 

OAB:18237/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUE DOS SANTOS - 

OAB:MT/14.234

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte requerida e os 

terceiros interessados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da informação de descumprimento do acordo, conforme fls. 

324/325.

Outrossim, a parte requerida informa às fls. 322/323 a necessidade de 

modificação do acordo, sendo assim, intimem-se a parte autora e os 

terceiros interessados para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

a respeito, sob pena de anuência e concordância tácita.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963420 Nr: 6225-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NISLAINE DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GUILHERME BARBOSA 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Vistos, etc.
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Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 207.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047072 Nr: 44922-98.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO FLORAIS DOS LAGOS, RODRIGO DE 

OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, LEONARDO DE ARÊA LEÃO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condominio Florais dos 

Lagos em face de Ginco Empreendimentos Imobiliários.

As partes formularam acordo conforme fls. 26-verso, ratificada pela 

petição de fls. 158/168, requerendo a homologação do mesmo e também a 

sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 158/168, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978554 Nr: 13306-08.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO LUIZ DE OLIVEIRA ZOUNAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CEZAR DE LIMA 

CERQUIRA - OAB:19025, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos, etc.Edmundo Luiz de Oliveira Zoumar opôs Embargos de 

Declaração da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido 

fo rmu lado na  in ic ia lV ie ram os  au tos  conc lusos .É  o 

relatório.Fundamento.DECIDO.(...))Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls.155/160, e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 151/153.Expeça-se o necessário.P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975069 Nr: 11642-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDEROSA PRADO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 

VEÍCULOS AUTOMOTORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:, 

JOSIMAR VITOR - OAB:, PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16.686-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443/MT

 Vistos, etc.VB Comércio de Peças e Serviços para veículos automotores 

opôs Embargos de Declaração da sentença que julgou parcialmente 

procedente o pedido, alegando a existência de omissão na sentença que 

não analisou todos os pontos da defesa.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.(...)Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 161/162, e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 157/159.Expeça-se o necessário.P. R. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997575 Nr: 22443-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO FERREIRA GUIMARÃES HATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS HATA, SUZUCO SENGA HATA, 

FABRICIO TADAHIRO HATA, RUTH HATUE WATANABE HATA, MAGDA 

MASSAE HATA VIVEIROS, MARCIO EDUARDO DE MELO VIVEIROS, 

AGROPECUARIA TAMANDARÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COÊLHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 12/03/2019 às 15:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora e do requerido, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol, a fim de esclarecer a atuação e os honorários 

fixados e cobrados pelo autor.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1042776 Nr: 42872-02.2015.811.0041

 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: NAZARÉ KEILA DE ARRUDA CONCEIÇÃO PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos, etc.

CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossenses opôs Embargos de 

Declaração alegando a existência de erro material na sentença.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 
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1022 do CPC.

No caso dos autos, ACOLHO os Embargos e, sendo inconteste o erro 

material, onde se lê:

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa.

Leia-se:

Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação.

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 144/152.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005034 Nr: 25542-89.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIA ROCHA DA COSTA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por Bigolin Materiais para Construção em face 

de Flávia Rocha da Costa - ME.

As partes formularam acordo conforme fls. 248/250 requerendo a 

homologação do mesmo e também a sua extinção.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

celebrado entre as partes conforme fls. 248/250, via do qual compuseram 

para colocar fim ao litígio.

JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar as partes em custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios uma vez que o acordo homologado já dispôs 

sobre o tema.

Considerando que as partes renunciaram o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036041 Nr: 39592-23.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILIAM DE MORAIS DANELICHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENEIDE MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DA GLORIA CARMO 

CARVALHO - OAB:13.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 Vistos, etc.

Não conheço dos Embargos de fls. 108/120, uma vez que opostos por 

advogada, em nome próprio, que não é parte dos autos.

Quanto a proposta de fls. 122/132, manifeste-se o embargado no prazo de 

15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008956 Nr: 27082-75.2015.811.0041

 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: GILBERTO RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, RUY PINHEIRO IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo às intimações dos apelados, para, 

querendo, apresentarem as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 924088 Nr: 45928-77.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDÊNCIA 

S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEIREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Jacó Carlos Silva Coelho 

- OAB/MT 15.013 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 157.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, acostar aos 

autos o comprovante de depósito judicial dos honorários periciais.

No mais, cumpra-se integralmente conforme decisão de fls. 150.

Cumpra-se com urgência a decisão, uma vez que o presente processo 

está na relação da Meta 2 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, tendo prioridade em sua tramitação.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 863054 Nr: 4064-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DA SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, UNIJURIS - 

OAB:ESTAGIARIO

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO SERGIO DO 

NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 4064-59.2014.811.0041, 

Protocolo 863054, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984200 Nr: 16028-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:3696

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 127 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 1.380,93 (um mil trezentos e oitenta reais e noventa e três 

centavos) das contas bancárias da parte executada Malta Assessoria de 

Cobranças Ltda. (CNPJ nº 01.729.506/0003-60) para que se efetive o 

bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a satisfação 

integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo atualizada à 

fls. 128, tornando o valor indisponível.
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Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004636 Nr: 25380-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA SANTOS DO NASCIMENTO, 

LINEISE SOUZA SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 101/ e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 477.574,02 (quatrocentos e setenta e sete mil quinhentos e 

setenta e quatro reais e dois centavos) das contas bancárias da parte 

executada Luiz Gonzaga Santos do Nascimento (CPF nº 027.23.922-49) e 

Lineise Souza Santos do Nascimento (CPF nº 304.563.041-34) para que 

se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a 

satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 102/118, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994135 Nr: 20580-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR MOREIRA DE OLIVEIRA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, 

MONACO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A, JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos, etc.M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda.. opôs Embargos de 

Declaração alegando a existência de omissão na sentença de fls. 

323/327, que não condenou a empresa Luval Transportes de Cargas 

Limitadas em honorários sucumbenciais após ter sido reconhecida a sua 

i l e g i t i m i d a d e  a t i v a . V i e r a m  o s  a u t o s  c o n c l u s o s . É  o 

relatório.Fundamento.DECIDO.(...)REJEITO os embargos de fls.233, e 

mantenho integralmente a decisão de fls. 223/227.Considerando o que 

dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o dia 

12/03/2019 às 16:00 horas, para o depoimento pessoal da parte autora e 

do requerido, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol, a fim de 

esclarecer a atuação e os honorários fixados e cobrados pelo autor.Nos 

termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.A 

pertinência das demais provas solicitadas será avaliada após realizada a 

audiência de instrução.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001430 Nr: 24037-63.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELL CRISTIANO DA SILVA

 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

 Com estas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

mantendo a sentença de fls. 84/86 e, por terem caráter manifestamente 

protelatório, aplico à parte embargante a multa de 1,0 % (um por cento) 

sobre o valor da causa.Quanto ao cumprimento de sentença de fls. 87/88, 

após a certificação do transito em julgado da sentença, voltem-me 

conclusos para decisão.Por fim, em que pese a certidão de fls. 98 alegar a 

existência de embargos de declaração da parte requerente às fls. 95/96, 

trata-se de manifestação quanto aos Embargos opostos e não de novos 

embargos, razão pela qual a certidão de fls. .98 deve ser 

retificada.Expeça-se o necessário.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005857 Nr: 25838-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA MARIA VILELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Claro S/A opôs Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes às fls. 

131/133, alegando a existência de erro material.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

No caso dos autos ACOLHO os embargos e onde se lê:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Liminar de Manutenção de Serviços c/c e Danos Morais ajuizada 

por Thalita Maria Vilela Martins em face de Net Serviços de Comunicação 

S/A para:

a) Confirmar a liminar deferida.

b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

Leia-se:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Liminar de Manutenção de Serviços c/c e Danos Morais ajuizada 

por Thalita Maria Vilela Martins em face de Net Serviços de Comunicação 

S/A para:

a) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 127/130.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003374 Nr: 24883-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE PAIVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963295 Nr: 6158-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY KAROLYNE SILVA 

BARROS - OAB:15.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Vistos, etc.João Paulo da Silva opôs Embargos de Declaração da 

sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, alegando a 

existência de omissão e contradição na sentença que não analisou todos 

os pontos da defesa.Vieram os autos conclusos.É o 

relatório.Fundamento.DECIDO.(...)Ademais, é importante ressaltar que os 

Embargos não são substitutos do recurso de Apelação ou de Agravo de 

Instrumento, onde a matéria de eventual irresignação dos embargantes 

deverão ser levada para nova apreciação, sendo os embargos somente 

cabíveis nos casos expressos do Código de Processo Civil.Isto posto, 

ante a inexistência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão 

a ser sanada REJEITO os embargos de fls. 196/199, e mantenho 

integralmente a sentença de fls. 193/195.Expeça-se o necessário.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976652 Nr: 12484-19.2015.811.0041

 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: LEIDE DE ALMEIDA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984200 Nr: 16028-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOZZINI FREIRE TEIXEIRA E SILVA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALTA ASSESSORIA DE COBRANÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO DOS SANTOS 

DUARTE - OAB:16.271/MT, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:3696

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos para intimar o 

executado, da restrição de bens em seu nome via BACENJUD, para em 5 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052144 Nr: 47479-58.2015.811.0041

 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: ELIMEKS DAMASCENO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a petição de fls. 56, determino o cancelamento da audiência 

de conciliação.

Intime-se pessoalmente a parte autora, via Oficial de Justiça e via DJE, 

para informar o interesse no prosseguimento do feito, informando o 

endereço atualizado da parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, sob pena de extinção 

do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996436 Nr: 21845-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME, JOSE 

FRANCISCO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLF ALBRECHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - 

OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROLF ALBRECHT - OAB:30763

 Vistos, etc.

O feito encontra-se suspenso em razão do recebimento dos embargos à 

execução (cód. 1268892), ocasião em que fora atribuído o efeito 

suspensivo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1268892 Nr: 27303-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFP, JFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Rolf Albrecht em face de 

Espólio de Florindo Pilhalarme.

Instruiu os autos com os documentos de fls. 13/46.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Dessa forma, considerando os argumentos expostos pela parte 

embargante, os documentos que instruem os presentes autos e o pedido 

expresso acerca da atribuição do efeito suspensivo, entendo restarem 

presentes a probabilidade do direito, tendo em vista o argumento de 

inexistência de título extrajudicial, bem como o perigo de dano ou risco ao 
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resultado útil do processo consiste no fato de possível prejuízo em razão 

da continuidade do processo executivo sem a análise das questões 

levantadas no presente feito.

Assim, recebo os presentes embargos COM EFEITO SUSPENSIVO (art. 

919, § 1º, do Código de Processo Civil), mediante segurança do juízo, 

devendo a parte embargante, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o 

depósito, penhora ou caução idônea e suficiente para garantir a 

execução.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código 

de Processo Civil.

Intime-se a parte embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar 

aos autos a cópia de seus documentos pessoais e do comprovante de 

endereço.

Cumprida as determinações acima, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1154019 Nr: 33533-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ANTONIO FRATA DOS SANTOS - ME, DANIEL 

ANTONIO FRATA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GARCIA FORTES, ALIANÇA 

DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMÉSTICOS LTDA, MATEUS DOS 

ANJOS SILVA JUNIOR, ANA CARLA SALGADO SÁ MAIA FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRATA DOS SANTOS - 

OAB:13.675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 45 e determino a realização de penhora on line no 

valor de R$ 229.380,90 (duzentos e vinte e nove mil trezentos e oitenta 

reais e noventa centavos) das contas bancárias da parte executada 

Marcelo Garcia Fortes (CPF nº 543.318.701-20) e Aliança Distribuidora de 

Perfumaria e Cosméticos Ltda. – ME (CNPJ nº 12.261.567/0002-81) para 

que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até 

a satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 46, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1086901 Nr: 4676-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESENDE E CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATINA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 

- EPP, ELSON CESAR MACHADO DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 70/71 e determino a realização de penhora on line 

no valor de R$ 197.796,89 (cento e noventa e sete mil setecentos e 

noventa e seis reais e oitenta e nove centavos) das contas bancárias da 

parte executada Platina Máquinas e Equipamentos Ltda. – EPP (CNPJ nº 

00.208.311/0001-40) e Elson Cesar Machado Diniz (CPF nº 

390.171.411-15) para que se efetive o bloqueio de contas por meio do 

sistema BACEN-JUD, até a satisfação integral do crédito exequendo, 

conforme planilha de calculo atualizada à fls. 70, tornando o valor 

indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

exequente para dar andamento ao feito, acostando aos autos o 

demonstrativo discriminado do débito, requerendo o que de direto, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Considerando a inércia da parte executada, determino a transferência do 

valor bloqueado às fls. 38 para a Conta Judicial do Estado de Mato 

Grosso, vinculada ao feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037586-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI RODRIGUES DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022176-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUSA BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022176-88.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria de Sousa Braga em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 11/07/2016, conforme boletim de ocorrência anexado 

ID – 4324168 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente 

a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a iindenizá-lo no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência 

de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ID – 

4324162, 4324164 e 4324168. Pela decisão (ID – 4444951), foi designada 

a audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 4671315) foi realizada 

a audiência de conciliação, porém restou infrutífera , bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 4871931), alega à requerida 

a preliminar da alteração do polo passivo da lide, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 8270537), reiterando os termos 

da exordial e concordando com o laudo pericial realizado na central de 

conciliação. No despacho (ID – 10060597) foi intimada a parte requerida 

para manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 4671315) requerendo 

o que entender de direito. Manifestações da parte requerida (ID- 

10328997) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Rafael Albuquerque da Silva 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 
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suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar da alteração do polo passivo, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 31.520,00 (trinta e um mil e quinhentos e vinte reais). A parte 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de 

Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação anexado – ID 4671315 atestou que “o periciado apresenta 

invalidez permanente média (50%) em “pé” esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/07/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente média no “pé” esquerdo, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT 

movida por Maria de Sousa Braga em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente média no pé 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (11/07/2016) até a 
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data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001042-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO BERCO DE RESENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001042-68.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Osvaldo Berco Resende em face de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 13/08/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado ID – 4620304 que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4620324, 4620313, 4620304, 4620440, 4620295 e 

4620292. Pela decisão (ID – 4647783), foi designada a audiência de 

conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (ID – 7337352) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID- 8078209), alega à requerida a preliminar da 

retificação da autuação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo menção ao 

principio da causalidade e a sucumbência autoral. Outrossim, manifestou 

concordância com a avaliação médica realizada na central de conciliação. 

A parte autora impugnou a contestação (ID – 8133363), reiterando os 

termos da exordial e concordando com o laudo pericial realizado na central 

de conciliação. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT 

ajuizada proposta por Osvaldo Berco Resende em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 

prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as 

provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar retificação da autuação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. Defiro o requerido determino a 

retificação do polo passivo da presente ação, proceda Sr. Gestora a 

alteração no Sistema. Rejeito a preliminar de ausência de interesse 

processual sob o argumento de que não houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, 

passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos e vinte reais). A 

autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

Ocorrência e Boletim de Atendimento, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação indexado – ID 7337352, atestou que o periciado 

apresenta “incapacidade física como média 50% no ombro esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente médio no ombro esquerdo, em um grau 
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de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Osvaldo Berco de Resende em face de Seguradora Líder dos Consórcio 

do Seguro DPVAT S/A, para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial do ombro esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (13/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001044-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA BEATRIZ ALVES DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001044-38.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ligia Beatriz Alves de Siqueira em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 14/11/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado ID – 4620536 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

iindenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ID – 4620528, 4620531 e 4620536. Pela decisão (ID – 4647802), 

foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID –7924718) 

foi realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem 

como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 8056370), alega à 

requerida a preliminar da alteração do polo passivo da lide, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, fazendo menção ao principio da causalidade e a 

sucumbência autoral, ainda da juntada de comprovante de residência em 

nome do autor para fixação do foro. Outrossim, concordou com a pericia 

médica realizada na central e conciliação. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 9362192), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial realizado na central de conciliação. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por 

Ligia Beatriz Alves de Siqueira em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar da alteração do polo passivo, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, fazendo 

menção ao princípio da causalidade e a sucumbência autoral, da juntada 

de comprovante de residência em nome do autor para fixação do foro. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante 

de residência em nome da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez 

que o referido documento não consiste em pressuposto legal para fixação 

de foro, haja vista que nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o 

critério de fixação não é unicamente pelo domicílio do autor, facultando 

também a propositura na comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio 

da requerida. Em sendo a requerida residente nesta comarca não há que 

se falar em ausência do pressuposto legal para fixação de foro, 

ressaltando, por fim ser a presente demanda via inadequada para se 

discutir a competência. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 
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restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação anexado – ID 

7924718, atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

média 50% no ombro direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 14/11/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente médio no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Ligia Beatriz de Siqueira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do 

ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro (14/11/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001759-80.2017.8.11.0041
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EMANUEL INACIO DE ANDRADE (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001759-80.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c DAMS proposta por Emanuel Inácio de Andrade em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 28/10/2013, conforme boletim 

de ocorrência anexado ID – 4666226 que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ID – 4666182, 4666192, 4666196, 

4666198, 4666219, 4666226, 4666233 e 4666236. Pela decisão (ID – 

4952807), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação 

da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Pela decisão (ID 

– 4952807), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (ID- 6125290), alega à requerida a preliminar da alteração do 

polo passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

em razão do pagamento em esfera administrativa. A parte requerida 

peticionou (ID – 7921268 e 7921269) requerendo a juntada do pedido 

administrativo. Conforme (ID – 7996166) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 8103679), reiterando 

os termos da exordial e concordando com o laudo pericial realizado na 

central de conciliação. No despacho (ID – 11288270) foi intimada a parte 

requerida para manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 7996166), 

requerendo o que entender de direito. Manifestação da parte requerida 

(ID- 12112918) concordando com o laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS 
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proposta por Emanuel Inácio de Andrade em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar da alteração do polo passivo, da carência da 

ação pela satisfação na esfera administrativa. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de carência da ação sob o argumento de 

ausência de interesse processual porque já houve pedido administrativo 

antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez que se busca 

receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa forma 

comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento 

do seguro obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 11.812,50 (onze mil e oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação anexado – ID 7996166 atestou que o periciado 

apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro inferior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/10/2013, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que 

a parte requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 1.687,50 (um 

mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), fls. 4 da 

inicial, resta um saldo a receber equivalente a R$ 3.037,00 (três mil e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 
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disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Emanuel Inacio de 

Andrade em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3.037,00 (três mil e trinta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (28/10/2013) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029619-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M FENIMAN DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS - ME (RÉU)

MICHELE FENIMAN DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029619-56.2017.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: M FENIMAN DA SILVA COMERCIO DE ROUPAS E 

ACESSORIOS - ME, MICHELE FENIMAN DA SILVA Vistos etc... Constato no 

site do TJMT que as custas foram regularmente recolhidas. Recebo a 

emenda à inicial de Id: 10389510 e 10389523 – pág. 1, onde é possível 

observar o valor relativo à dívida em conta corrente, ressaltando que o 

valor relativo à dívida de cartão de crédito se encontra no documento de 

Id: 1016684 – pág. 1. Conforme o disposto no art. 701 do NCPC: “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 art. 700 do CPC, citem-se as 

devedoras, via correio com aviso de recebimento, 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 na carta que, no caso de pronto pagamento, ficarão as 

devedoras dispensadas do pagamento de custas processuais. Citem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029895-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHWINSKI HORBACH 01452367140 (RÉU)

JULIANO SCHWINSKI HORBACH (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029895-87.2017.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: JULIANO SCHWINSKI HORBACH 01452367140, 

JULIANO SCHWINSKI HORBACH Vistos etc... Recebo a emenda à inicial de 

Id: 1050859 – pág. 1 e 10509903 - pág.8, onde é possível observar o valor 

relativo à dívida de cartão de crédito, ressaltando que o valor relativo à 

dívida em conta corrente se encontra no documento de Id: 10057550 – 

pág. 2. Conforme o disposto no art. 701 do NCPC: “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 art. 700 do CPC, citem-se os 

devedores, via correio com aviso de recebimento, 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 na carta que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais. Citem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028542-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALBER BUTAKKA COELHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028542-12.2017.8.11.0041. AUTOR: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO RÉU: WALBER BUTAKKA COELHO Vistos etc... Recebo a 

emenda à inicial de Id: 10390463 – pág. 1 e 10390473 - pág. 5, onde é 

possível observar o valor relativo à dívida em conta corrente, ressaltando 

que o valor relativo à dívida de cartão de crédito se encontra no 

documento de Id: 9859776 – pág. 1. Conforme o disposto no art. 701 do 

NCPC: “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 art. 700 do CPC, cite-se o devedor, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito. Consigne-se na carta que, no caso de pronto pagamento, ficará 

o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. Cite-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 03 de agosto de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019202-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MIKHAEL MALUF NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019202-10.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. EXECUTADO: JOSE MIKHAEL MALUF NETO Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram regularmente recolhidas. 

Recebo a emenda a inicial IDs: 14234116 e 14234128. Compulsando os 

autos, verifico que o contrato contido no ID 13953428 está ilegível, 

portanto intimo a instituição financeira para, no prazo de 15 dias, emendar 

a inicial acostando aos autos cópia legível do contrato. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017912-57.2018.8.11.0041

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:

WALDINEY DA SILVA ORTEGA 51166240134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017912-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: WALDINEY DA SILVA ORTEGA 51166240134 Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram regularmente recolhidas. 

Recebo a emenda a inicial IDs: 14159646 e 14159677. Cite-se o 

executado, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato a 

penhora de tantos bens quanto bastem para a garantia do juízo e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando-o, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

do executado reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor 

do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poderá parcelar 

o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa, observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do 

artigo 827 do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as 

benesses do art. 212, § 2º, do CPC. Cite-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003349-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA FARIA GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003349-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: ERICA FARIA GOMES Vistos... 

Constato no site do TJMT que as custas foram regularmente recolhidas. 

Recebo a emenda a inicial IDs: 10388625 e 10388640. Cite-se a 

executada, expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o 

débito em 03 (três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial 

de Justiça, munido da segunda via do mandado, proceder de imediato 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-a, na 

forma prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade 

de a executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do 

valor do débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder 

parcelar o saldo remanescente em até 06 prestações mensais e 

consecutivas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, 

conforme dispõe o artigo 916 do CPC. 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, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034980-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034980-54.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: ITAHUM 

COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA Vistos... Constato no site 

do TJMT que as custas foram regularmente recolhidas. Recebo a emenda 

a inicial IDs: 11719014, 11719031 e 11719038. Intimo o exequente para, 

em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento 

nº. 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 
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judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. 

Senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Cite-se a executada, 

expedindo-se o mandado de citação e penhora, para pagar o débito em 03 

(três) dias, sob pena de não o fazendo deve o senhor Oficial de Justiça, 

munido da segunda via do mandado, proceder de imediato 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-a, na forma 

prevista no artigo 829 do CPC. Conste no mandado a possibilidade de a 

executada reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do 

débito, mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o 

saldo remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe 

o artigo 916 do CPC. 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, 2 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014591-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA OAB - SP119050 

(ADVOGADO)

ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA OAB - MT0006009A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014591-48.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA 

Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram regularmente 

recolhidas. Compulsando os autos, verifico que a autora cumpriu o que lhe 

fora determinado no despacho de ID 11172868, juntando os comprovantes 

de recolhimento da diligência nos IDs 11467017 e 11467025. Desta feita, 

cumpra-se o disposto na parte final do despacho anterior (ID 11172868) 

referente à citação da executada. Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de agosto de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036936-08.2017.8.11.0041

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:

JOSE MARCELO GRANADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1036936-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S/A EXECUTADO: JOSE MARCELO 

GRANADO Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

regularmente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 11713405, 

11713430, 11713444, 11713446, 11713455 e 11713456. 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 11713444 e 11713446. 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, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033600-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

EDEM MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1033600-93.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: EDEM MOREIRA Vistos... Constato no site do TJMT que as 

custas foram regularmente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 

14293796, 14293823, 14293831 e 14293838. Compulsando os autos, 

verifico que a notificação extrajudicial contida no ID 10532978 foi 

encaminhada para endereço diverso do contido no contrato e recebida por 

terceiro, sem que o banco comprovasse a tentativa frustrada no endereço 

contratual ou então possível mudança de endereço do devedor. Desta 

feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando 

aos autos documento que comprove a tentativa frustrada no endereço do 

contrato (RUA ITU, 25) ou documento que comprove a mudança de 

endereço do devedor, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000848-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TACIANA SEGATTO MOREIRA OAB - MG157513 (ADVOGADO)

GABRIEL MOREIRA NEVES OAB - MG171392 (ADVOGADO)

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1000848-34.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: KONSTROY LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 

Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança Ordinária, movida pelo Banco 

Bradesco S/A em face da Konstroy Locação de Equipamentos Eireli, cujo 

prazo para contestação passa a transcorrer da audiência de conciliação. 

Desta feita, é sabido que a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos devem ser estimulados pelo Poder 

Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o legislador optou 

por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase obrigatória, já 

que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e não apenas 

uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por escrito, no 
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prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato (art. 334, 

§§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não procedam, 

tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo pelo qual 

imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência injustificada 

caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, sancionado com multa 

de até dois por cento da vantagem econômica pretendida (art. 334, § 8º, 

CPC), tornando, de consequência, obrigatória a presença do autor, 

inclusive para solução imediata das pendências verificadas na audiência. 

De conseguinte, devem se apresentar cientes dos termos do processo e 

com proposta de acordo, tudo sob pena de frustrar o objeto do instituto, 

fato corriqueiramente verificado em audiências designadas na forma da 

lei, nas quais comparecem advogados constituídos apenas para a prática 

do ato, sem ciência do teor do processou proposta para a solução da lide. 

Feitas essas considerações, cite-se o requerido, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência de conciliação que designo 

para o dia 03 de outubro de 2018, às 17h00, fazendo-se na carta constar 

as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 10º, 

computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do mesmo 

Códex. Saliento que cabe às partes comparecer em juízo ou se fazer 

representar por pessoa com poderes para transigir (§ 10º) e 

obrigatoriamente presentes os respectivos advogados, já que a prática de 

atos processuais exige capacidade postulatória (art. 103, CPC). 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028774-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE APARECIDA RUIS (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1028774-24.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: BANCO 

BRADESCO S.A. DEPRECADO: ELAINE APARECIDA RUIS Vistos. Apesar 

de não ser comunicado pelo Juízo deprecante, em consulta aos autos de 

origem n° 1223-51.2013.811.0098, verifica-se que o referido foi 

sentenciado em razão de acordo entabulado entre as partes. Desta feita, 

devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas homenagens. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016051-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da Exceção de 

Pré-Executividade de ID 14638861, bem como demais documentos 

apresentados pela parte executada (Documentos de ID 14638938, 

14638885, 14638877, 14638913, 14638926, 14639289, 14639295, 

14639306, 14639312, 14639318), sob as penas da lei. Cuiabá-MT, 14 de 

agosto de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015971-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENKA GATTAS PACHE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a 

diligência nos termos do Provimento 14/2016-CGJ, para cumprimento de 

mandado já expedido nos autos. Sendo assim, nos termos da Portaria n. 

01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não recolhida a diligência e, caracterizado 

o abandono da ação, deverá o senhor Gestor, intimar o autor para cumprir 

no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, via DJE e AR, sob pena de 

extinção. 3 – o mesmo procedimento do item 2, deverá ser adotado em 

todos os processos, cuja parte, não atendeu a determinação judicial, 

visando dar maior celeridade aos cadernos processuais(...)”, procedo o 

impulsionamento do feito para expedição de carta de intimação do autor, 

com a finalidade de dar o regular prosseguimento ao processo. Ato 

contínuo, intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Cuiabá-MT, 

14 de agosto de 2018 HERMINIA ASSUNCAO SANTOS Técnico / Analista / 

Gestor Judiciário Autorizado pelo Provimento n. 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002880-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BATISTA GEREMIAS DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1002880-46.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCAS BATISTA 

GEREMIAS DE ARRUDA (Verifiquei que a guia referente as custas iniciais 

foi recolhida. Paulo) Vistos... Com o fito de evitar nulidades futuras 

procedo neste ato a anotação dos novos causídicos do banco: Flavio 

Neves Costa e Raphael Neves Costa, observando, que seu pedido de 

intimação exclusiva não encontra respaldo diante da norma que elenca a 

forma de ingressar no caderno processual, por causídico outro que não 

aquele que apresentou a peça inicial. Outrossim, encaminhem-se os autos 

para apuração das custas complementares, diante da alteração do valor 

da causa para R$69.629,22, intimando o Banco para solver em 15 dias, 

sob pena de extinção. Certificado, conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de 

agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 729496 Nr: 25505-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR RODRIGUES MAGENO, 

ESPOLIO DE MARCELO JUNIOR RODRIGUES MOGENO, ELENIR 

RODRIGUES MAGENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ESPOLIO DE MARCELO JUNIOR 

RODRIGUES MOGENO, Filiação: Israel da Silva Mogeno e Elenir Rodrigues 

Mogeno, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A parte autora ingressou com Ação de Busca e 

Apreensão, visando a restituição do bem descrito na petição inicial, ante a 

inadimplência da parte requerida.

Despacho/Decisão: Vistos etc...Em regular impulso oficial, procedo a 

busca de endereço da inventariante Elenir Rodrigues Mageno via sistema 

Infojud, a qual resultou no mesmo endereço diligenciado às fls. 70 (extrato 

em anexo).Constato no entanto, que na 5ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões transcorre o processo de inventário, tendo como parte autora 

Rhayssa Victoria Araujo Mogeno e Elenir Rodrigues Mogeno, cujo juízo 

vem solicitando informações destes autos, já que o bem apreendido é o 

único a ser inventariado.Desta feita, considerando que a inventariante 

Elenir até esta data não foi localizada e se encontra prestes a ser citada 

via edital, OFICIE-SE ao juízo da 5ª VEFS, para que intime esta e demais 

interessados, para no prazo de 15 dias, efetuarem o ingresso no presente 

caderno processual, visando sua conclusão, já que a apreensão ocorreu 

em 2012 e tem interesse de menor.Transcorrido o prazo de 30 dias, reitere 

o ofício em comento e no caso de silêncio, expeça-se edital de citação do 

Espolio de Marcelo Junior Rodrigues Mageno com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e 

comprovar a sua publicação - uma vez em jornal local de grande 

circulação - conforme disposto no parágrafo único do referido artigo, 

observando que no caso de resistência indevida no seu cumprimento, 

será aplicada a multa do artigo 77, IV do CPC e demais aplicáveis à 

espécie.Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, 

inciso I, do CPC/2015, nomeio como curador especial o Defensor Público 

em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins.Após, dê-se vista ao douto representante do Ministério 

Público, ante a existência de interesse de menor.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcos Vinicius Marini 

Kozan, digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Deivison Figueiredo Pintel Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1107715 Nr: 13720-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODERVAN GONÇALVES SOUZA, MARCIA 

LUCINDO DESSOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Erick Vinicius Correa, OAB/MT 24577/O, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 1107715, numeração única 

13720-69.2016.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1010938 Nr: 27970-44.2015.811.0041

 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): TMF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 

EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP, THIAGO RONCHI 

ADRIEN EUGÊNIO, BARBARA RONCHI ADRIEN EUGENIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 

6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT, 

RAPHAELA PASSOS BUENO - OAB:20891-MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Ricardo Rodrigo Correa da Silva OAB/MT 24421/O, para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos código 1010938, numeração 

única 27970-44.2015.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob 

pena de aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima 

mencionado, comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 762016 Nr: 14518-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEITE ROCHA CAPUZZO LTDA - ME, PAULO 

DOS SANTOS LEITE, LIANA DE LARA LEITE, PAULO VITOR LARA LEITE, 

PEDRO JÚNIOR DUARTE ROCHA, RAFAEL LEEPKALN CAPUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar a Carta 

Precatória de fls. 124. 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, retirando a Carta Precatória de fls. 124 e comprovando a sua 

distribuição no mesmo prazo, sob pena de extinção nos termos do artigo 

485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 357586 Nr: 27886-87.2008.811.0041

 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): JOÃO ROBERTO GOMES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Jonemar Sayd Pinto, OAB/MT 18852, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 357586, numeração única 

27886-87.2008.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733408 Nr: 29653-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIANTE COMÉRCIO E REPRESENTANTÇÕES 

LTDA-ME, HAROLDO TRISTÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante de todos os fatos acima, INTIMO o Banco para que se 

manifeste no prazo de 15 dias, quanto à penhora do imóvel de fls. 81/82, 

SALIENTANDO, que a formalização da penhora ocorrerá por sua conta e 

risco, dante da documentação encartada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 720472 Nr: 15885-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILOGS EXPORTAÇAO E IMPORTAÇAO 

LTDA, ANTONIO IAFELICE, AGRENCO DO BRASIL S/A, SUELI 

DAMASCENO IAFELICE, FRANCISCO CARLOS RAMOS, VERA LUCIA 

VANHONI RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B/MT, KAMIL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11.887-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucia Maria de Figueiredo - 

OAB:8398-D/PE, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Luiz Felipe Duarte Frota, OAB/MT 20293/E, para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 720472, numeração única 

15885-65.2011.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1076419 Nr: 58198-02.2015.811.0041

 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: GRAN EXPRESSO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

NACIONAL LTDA, PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B, ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - OAB:13.258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Rafael Cisneiro Rodrigues OAB/MT 19032/B, para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 1076419, numeração única 

58198-02.2015.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 28924 Nr: 4167-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRACK CENTER - MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A-MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 Vistos etc.

Anoto a causídica de fls.172.

Segue alvará conforme sentença de fls.169.

No mais, arquivem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 756171 Nr: 8254-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Leandro Amorim da Costa, OAB/MT 23486, para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 756171, numeração única 

8254-36.2012.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1122496 Nr: 19846-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ROBERTO GUEDES, CLAUDIA ANDREA 

CARVALHO GUEDES, JOSÉ GERALDO GUEDES, LAURA MARCIA 

GUERRA ANTUNES GUEDES, GILMAR LUIZ GUEDES, SIMONE ZAMPIERI 

GUEDES, VANDERLEI APARECIDO GUEDES, GERALDO LUIZ GUEDES, 

CLAUDETE CLEMENTINO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGUES GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o Banco se manifestar quanto às fls. 

94/105.

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 às fls. 94/105, dando regular andamento 

ao feito, sob pena de extinção como disposto no artigo 485, §1 º do 

CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1060629 Nr: 51298-03.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA APARECIDA VERGANI CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A

 Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que na decisão de fls. 25 foi determinada a 

produção de prova pericial grafotécnica, competindo ao Banco o 

pagamento dos honorários periciais, inclusive, por ser ele quem produziu o 

documento discutido, portanto, descabida sua argumentação de ser da 

autora a obrigação de solver tal verba.

O expert apresentou a proposta de fls. 28/31 no valor de R$ 8.000,00, 

sendo refutada pelo réu às fls. 33/34, que pleiteou pela redução para R$ 

3.000,00.

Quanto ao ponto, destaco que, em se tratando de perícia a ser realizada 

em apenas um contrato, considerando o valor fixado em trabalhos 

semelhantes realizados neste juízo, arbitro os honorários periciais em R$ 

4.000,00.

Notifique-se o perito e, desde já, intimo o réu, via publicação no DJE para 

no prazo de 15 dias, efetuar o depósito da verba honorária, sob pena de 

sofrer as consequências de seu ônus probatório, ou seja, concordância 

com a tese de assinatura falsa.

Desde já, designo o dia 20 de setembro de 2018 para o início dos 

trabalhos, para que o perito, bem assim a Sra. Camila, compareçam para a 

colheita do material gráfico.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 857287 Nr: 59525-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE DA SILVA LABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante o comportamento antijurídico do autor, demonstrado na inércia no 

cumprimento do comando judicial desde às fls.69, aplico-lhe a multa de 

20% do valor da causa em favor do Estado nos moldes do artigo 77, IV do 

CPC.

No mais, da análise dos autos, constata-se que o veículo foi apreendido 

em 25 de fevereiro de 2014, sem citação do devedor até o momento, 

aguardando a publicação do edital por parte do Banco.

Desta feita, não obstante o teor da decisão de fls. 69/70, que substitui pela 

multa supra, em celebração ao princípio da celeridade processual, que não 

pode ficar sem a devida distribuição da justiça, por ato incompatível de 

uma das partes, proceda-se a citação editalícia do requerido, nos termos 

do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após a certificação, 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.

Tudo cumprido, proceda-se a conclusão ao gabinete para consolidação do 

bem na posse do Banco.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802353 Nr: 8817-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA DA SILVA LEAL, EDINALDO ALVES 

LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA ANTONIA DA SILVA 

LEAL - OAB:18723, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Vistos, etc.

Ante o pagamento das custas informada às fls. 113, recebo os presentes 

embargos à execução apresentados por Daniela Cristina da Silva Leal e 

Edinaldo Alves Leal em face de SICOOB - Cooperloja, todos qualificados 

nos autos.

Nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", todavia, ante o não preenchimento dos 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão do patrono da Cooperativa SEBASTIÃO 

MANOEL PINTO FILHO no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 926999 Nr: 47658-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSDILE TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 48, haja vista que o prazo transcorreu há muito.

Desta feita, intimo o embargante para cumprir o disposto na decisão de fls. 

44/45 no prazo de 15 dias, vejamos:

 “(...) Posto isso, intime-se o embargante, por meio de seu patrono, via 

DJE, para apresentar a memória do cálculo indicando o valor que entende 

correto, nos termos do § 3º do art. 917 do Código de Processo Civil (§ 5º 

do art. 739-A do CPC/73), no que tange a arguição de excesso de 

execução, bem como faça prova do prévio requerimento administrativo 

e/ou do recolhimento das despesas concernentes à solicitação dos 

extratos (fazendo constar o período), sob pena de rejeição liminar dos 

embargos (...)”.

Ressaltando que em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, haverá 

rejeição liminar dos embargos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 799117 Nr: 5536-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DA SILVA BORGES, LOTILDE GOMES 

BORGES, GUSTAVO GOMES BORGES, ANDRÉ GOMES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de embargos à execução formulados por Francisco 

da Silva Borges e outros em face de Banco Bradesco S/A, todos 

qualificados.

 Foi determinada perícia às fls. 96 e designada data às fls. 96.

O Banco ratificou a impossibilidade de apresentar os documentos 

requeridos nos autos, razão pela qual solicitou que o Expert compareça à 

agência Prime para obtenção das informações concretas (fls. 103/104).

Pois bem.

 Ante a afirmação do patrono do Banco de que não possui os documentos 

solicitados pelo expert (fls. 100), deverá o Srº Perito comparecer à 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 221 de 607



agência Bradesco Prime em Cuiabá (fls. 83) com o fito de reunir a 

documentação necessária à realização da Perícia. Saliento que eventuais 

custas adicionais quanto à perícia serão suportadas pelo Banco 

embargado.

Em caso de negativa de entrega dos documentos por parte do Banco e/ou 

inexistência destes, este deverá suportar o ônus, ocasião em que se 

procederá à liquidação com os documentos constantes dos autos e 

naquilo que inexistir contrato será aplicada a regra mais favorável ao 

consumidor (fls. 78/84).

 Outrossim, com ou sem a juntada dos documentos, intime-se o Sr. Perito 

para que conclua o referido laudo no prazo de 30 dias.

Com a juntada do cálculo, intimem-se as partes.

Após, com ou sem manifestação retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 895261 Nr: 26695-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILE AUTO CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME, 

WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos, etc.

Recebo a emenda de fls. 21/26 e, nos termos do artigo 919 do Código de 

Processo Civil que, "1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", assim, inexistindo 

requerimento da parte neste sentido e, não preenchidos os requisitos 

legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão do patrono do Banco MARCO ANDRÉ 

HONDA FLORES no sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 924063 Nr: 45915-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO MÁRIO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Vistos, etc.

Em atenção a manifestação do embargante de fls. 19/22, CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita no termos do art. 99, §3º do CPC/2015 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão.

Ademais, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão do patrono da Cooperativa no sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 738604 Nr: 35184-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE LUCAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Posto isso, HOMOLOGO o LAUDO PERICICIAL GRAFOTÉCNICO e, via de 

consequência, ante a substanciosa análise em relação à assinatura de 

IVETE LUCAS PEREIRA, grafando-a como AUTÊNTICA, JULGO 

IMPROCEDENTE esta ação de Embargos à Execução oposta por IVETE 

LUCAS PEREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Condeno a embargante ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo pelo prazo de cinco 

anos em virtude da concessão das benesses da gratuidade de justiça. 

Independentemente da justiça gratuita, tenho que o resultado da lide 

demonstra ato atentatório à dignidade da justiça, o que vem a justificar sua 

obrigação de ressarcir o Banco da despesa concernente ao trabalho 

pericial, bem como, o reconhecimento de litigância de má-fé, portanto, nos 

moldes do artigo 77, I, II, III, IV e VI, do CPC, aplico-lhe a multa de 20% do 

valor da execução em favor do Estado e conforme artigo 80, II, IV e V do 

CPC, faço incidir a multa de 10% e honorários no mesmo percentual em 

favor do Banco.Após o trânsito em julgado, ENCAMINHE-SE cópia dos 

autos ao Ministério Público e arquive-se com as cautelas legais.Por fim, 

procedo o Bacenjud dos honorários periciais não quitados pelo 

Banco.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834887 Nr: 40161-92.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY VITAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:14.511/MT, DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11.637/MT, POLYANA FONTOURA CORREA - OAB:15.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 (...)O Banco apresentou contestação às fls. 78/99, e às fls. 118 

considerando que o autor discute a legalidade de taxas e tarifas 

administrativas, o processo foi suspenso até o julgamento do REsp nº 

1.578.526 SP que submeteu como paradigma à análise de Repercussão 

Geral, para consolidar o entendimento da Corte quanto “a validade da 

cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados 

por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem”.Às fls. 124 o 

requerente pleiteou pela desistência da ação, bem como liberações do 

montante consignado em juízo em seu favor, razão pela qual, o Banco foi 

intimado para se manifestar às fls. 125 acerca do pedido, sob pena de 

anuência tácita, contudo, deixou de se manifestar.Desta feita, conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação.Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 

932".Tendo em vista que o requerido deixou de se manifestar, acolho o 

pedido de desistência de fls. 124 e, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação Ordinária de Revisão Contratual, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC.No mais, quanto à expedição de Alvará Judicial, dispõe o 

Provimento nº 68/2018 – CNJ(...)condicionam-se necessariamente à 

intimação da parte adversa para manifestação. Ressaltando, ainda, que o 

efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o 

decurso do prazo estabelecido para interposição de eventual 

recurso.Assim, intimo o requerido, via DJE para manifestar acerca do 

pedido de levantamento do alvará pelo autor, salientando que seu silêncio 
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redundará em anuência ao pleito.Após, concluso para expedição do 

necessário Alvará Judicial, conforme dados bancários indicados na 

petição de fls. 124 e poderes de fls. 116.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 942951 Nr: 56309-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A, MARIA DA CRUZ DE 

CAMPOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Anderson Krenzlin Boll, OAB/MT 19619, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 942951, numeração única 

56309-47.2014.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712491 Nr: 5496-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DA GRAÇA DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817/MS, 

SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 295/297, ademais, cumpra-se o despacho 

de fls. 281, por ausência de pedido da parte adversa, observando que 

nova intervenção nesse sentido dará azo a aplicação da multa do artigo 

77 do CPC., posto que os problemas administrativos do Banco, não tem o 

condão de impedir o arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 831807 Nr: 37442-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS JUNIOR SANTOS DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 20.853/A, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:108.911 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc...

Proceda-se à juntada da petição que se encontra na capa dos autos, 

protocolo PEA 1286181.

Tratam-se os autos de Busca e Apreensão em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO HONDA S/A em face de CARLOS JUNIOR 

SANTOS DA ROCHA.

Em primeiro lugar, intimo os causídicos Roberta Beatriz do Nascimento e 

José Lídio Alves dos Santos para, no prazo de 15 dias acostar aos autos 

a procuração que demonstre seus poderes para estar em juízo em nome 

do Banco Honda S/A.

A sentença de fls. 91/97 foi parcialmente procedente ante o 

reconhecimento do réu quanto ao valor devido, com a restituição da 

cobrança indevida a título de “valor de documentação” em R$ 405,96, 

devidamente atualizada com juros de 1% a.m., contado da citação e 

correção monetária pelo INPC da contratação, a ser compensada com o 

débito em aberto.

Desta feita, o exequente apresentou o cálculo na petição a ser juntada, 

razão pela qual, determino a intimação do executado, via AR no endereço: 

Avenida José Torquato, Nº 2650, Bairro Jardim Novo Paraíso I, CEP 

78058-000, nesta cidade, para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento 

do valor de R$ 19.777,23, apresentado pelo exequente (montante que 

deverá ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de 

aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, dê-se vista ao douto Defensor Público.

Em nada requerendo, retornem-me os autos conclusos para realização de 

pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1072506 Nr: 56424-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO IAGUA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutóriade fls.147.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 439019 Nr: 16164-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMJ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 875285 Nr: 13627-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE APARECIDA DA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.887-A/MT

 Vistos etc.

Segue alvará conforme sentença de fls.160.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1100607 Nr: 10837-52.2016.811.0041

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE APARECIDA NEVES ALVES DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto 

ao AR de 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 n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, se manifestando quanto ao AR de fls. 64, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 455893 Nr: 26905-87.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - 

OAB:11547

 Nos termos do despacho de fls. 230/231, PROCEDO A INTIMAÇÃO DAS 

PARTES PARA, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, 

MANIFESTAREM-SE ACERCA DOS CÁLCULOS DE FLS. 235/239.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 356594 Nr: 27263-23.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE NOVA 

MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉVELIN DINIZ FONSECA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JÚNIOR - 

OAB:5688-A/MT, LUIS FELIPE LAMMEL - OAB:OAB/MT 7.133, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIZ CARDOSO PINTO - 

OAB:MT/10.248

 Intimo a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar o regular 

prosseguimento ao feito manifestando-se acerca da Carta Precatória 

juntada às fls. 310/318, nos termos da referida 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(...)”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 700040 Nr: 34664-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GYSLENO DA CRUZ NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Débora Muhl, OAB/MT 15658, para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a 

devolução dos autos código 700040, numeração única 

34664-05.2010.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 772084 Nr: 25173-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO RIBEIRO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Espinola 

- OAB:2540/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:14238

 Vistos etc...

O Banco apresentou os documentos de fls.68v/71v, bem como, depositou 

os honorários advocatícios, do que foi intimada a parte adversa, que 

indicou seus dados bancários, tornando evidente o reconhecimento do 

cumprimento da sentença lançada nos autos.

Desta feita, nos termos do artigo 487, III "a" do CPC, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Exibição de Documento.

Por fim, não obstante o pleito de fls. 76, nos termos do Provimento nº 

68/2018 – CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de 

assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de levantamento de 

depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo o Banco Itauleasing S/A por meio de seu patrono (via DJE) 

para que se manifeste no prazo de 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, TRANSITADA EM JULGADO, retornem-me os autos conclusos para 

expedição do Alvará em nome de MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA, 

CPF Nº 365.797.189-00, AGÊNCIA Nº 001201-7, CONTA CORRENTE Nº 

3218-2, BANCO BRADESCO S/A (237) e extinção do feito, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 931675 Nr: 50200-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LYDIA BETT CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE BRASILIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11.670-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MEIRELLES BASTOS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 224 de 607



OAB:18725, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 Vistos etc.

Considerando o silêncio de ambas as partes, tratando-se de direito 

disponível, aguarde-se pelo prazo de 15 dias e, em não havendo 

manifestação, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 955530 Nr: 2850-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO ROBERTO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:211.648

 Vistos etc.

Segue alvará em favor do Banco do Brasil conforme interlocutória de 

fls.248.

No mais, constato que na sentença de fls.148/154v, foi firmado que o 

autor é beneficiário da justiça gratuita, portanto, suspensa a condenação, 

a qual foi mantida em grau recursal, portanto, descabida a cobrança de 

custas processuais, conforme noticiado às fls.235.

Por fim, tratando-se de direito disponível, sem pedido de cumprimento de 

sentença, aguarde-se pelo prazo de 15 dias, em nada requerendo 

arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 861870 Nr: 3220-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABIBA BITTAR PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147.386/SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutória de fls.197.

No mais, arquivem-se com as anotações devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1140850 Nr: 27776-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RCI BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CASTRO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959/MT

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutoria de fls.100.

Transcorrido o prazo de 15 dias, sem requerimento das partes, 

arquivem-se com as anotações devidas, tendo em vista a sentença de 

fls.83/84v e tratar-se de direito disponível.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 444459 Nr: 19536-42.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU- UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEVAL SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO a 

SUSPENSÃO do presente feito nos termos do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 – fls. 89.

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.: 78505 Nr: 3286-22.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUATRO IRMÃOS LTDA, 

JOSE GUILHERME ANISIO FRAGA, JOSÉ ROBERTO FRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA BARBOSA - OAB:/SP 129.848, NELSON JOSÉ COMEGNIO - 

OAB:/SP 97.788, RONALDO LEITÃO OLIVEIRA - OAB:/SP 113.473

 Vistos, etc.

Ante a juntada da declaração de fls. 398vº, verifico que o requerimento 

formulado pelo exequente merece guarida, desta feita, proceda-se à 

anotação na capa e demais registros quanto a alteração no pólo ativo, 

com a inclusão de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA.

Ademais, tendo em vista o decurso do prazo referente ao pleito de fls. 

396, INTIMO o FUNDO para que traga aos autos a referida matrícula no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Após, decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, intime-se 

o FUNDO pessoalmente, via correio com aviso de recebimento (fls. 397 – 

endereço), para que se manifeste no prazo de 05 dias, sob as mesmas 

admoestações.

 Com a juntada do A.R, em caso de silêncio do exequente, remetam-me os 

autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801744 Nr: 8179-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO AUGUSTO COSTA DE 

ALCÂNTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto:APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO, PELO 

EXEQUENTE, POR MAIS DE 30 DIAS - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA - 

INÉRCIA DEMONSTRADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA 

MANTIDA.Demonstrada a inércia e o abandono do processo, pelo autor, 

por mais de 30 dias, bem como a realização da intimação pessoal exigida 

pela regra do §1º, do art. 485, III, do Novo CPC, é mesmo caso de extinguir 

a ação, sem resolução do mérito, por abandono. (Ap 41197/2018, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)APELAÇÃO – AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 

485, III E § 1º, DO CPC - RÉU NÃO CITADO - INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA N. 240 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.Intimado o advogado 
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via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que 

haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa 

– art. 485, III e §1º, do CPC.A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o 

réu não for citado. (Ap 40942/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução por Título 

Extrajudicial ajuizada por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA em face de FERNANCO AUGUSTO COSTA DE 

ALCÂNTARA, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 395997 Nr: 30751-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR GALICE SPOLIDORO ME, NANCI 

AKEMI MISSAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa 

a fim de localizar bens imóveis dos executados passíveis de serem 

penhorados, procedo à pesquisa junto ao sítio da ANOREG (extratos em 

anexo). Procedo à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do(s) executado(s), que foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXV). (...) Noutra banda, nota-se dos 

autos que o executado Moacir foi regularmente citado às fls. 48 (maio de 

2014), assim como que foi informado ao Oficial de Justiça pelo genitor da 

avalista Nanci que ela faleceu no ano de 2011, o que foi confirmado por 

meio da pesquisa via INFOSEG (extrato em anexo). Com efeito, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito, no prazo de 15 dias e, ante a informação do falecimento da avalista, 

o Banco deverá trazer aos autos a certidão de óbito da Srª Nanci Akemi 

Missawa, no prazo de 20 dias, na forma determinada nos artigos 110, 330 

inciso I e 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, sob pena de 

extinção quanto a ela. Tudo cumprido, concluso para deliberações. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 750824 Nr: 2561-71.2012.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifestar nos autos, conforme se infere da certidão de fls. 71.Desta 

feita, a extinção é a medida que se impõe.Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto:“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE ABANDONO 

PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, sem 

resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), quando a 

parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o 

seu regular andamento. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo magistrado, 

prescinde da manifestação do réu, se este não foi citado, não se 

aplicando a Súmula nº 240 do STJ.”(Ap. Cível, 108307/2013 TJMT, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta de Ação de Busca e Apreensão de posse AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de FRANCISCO 

ALVES DE BARROS, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 208535 Nr: 19536-18.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.M. TERMAS HOTEL LTDA.-ME, VANTUIL 

BELO DOS SANTOS, MARINES PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, LÚCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - 

OAB:6710, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constante da capa dos autos 

(Protocolos nº 835058/2018, datado de 03/08/2018 e 382887/2018, datado 

de 12/04/2018).

Considerando-se a concordância do Banco quanto à avalição de fls. 186 e 

evidente desinteresse na adjudicação do bem, encaminhem-se os autos à 

Central de Praça e Leilão para ser incluído na pauta de vendas da 4ª 

TEMPORADA, nos termos da Portaria nº 003/2018 – DF (04 de dezembro – 

1º leilão, às 14h, auditório do Fórum de Cuiabá a 12 de dezembro – 2º 

leilão, às 14h, auditório do Fórum de Cuiabá).

Com a designação da hasta, proceda-se com as formalidades legais, 

expedindo-se o necessário.

Em seguida, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 775687 Nr: 28948-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSDILE TRANSPORTES E TURISMO LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 Vistos etc...

Não obstante o teor da petição de fls. 49, verifica-se o disposto no último 

parágrafo da decisão de fls. 41. Assim, aguarde-se o determinado no 

apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 386296 Nr: 21868-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECORLAR DECORAÇÕES PARA SEU LAR 

LTDA - ME, ROSANGELA AIMER BOSSA, WANDERLEY NASCIMENTO 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, intimo o exequente para, em 15 dias 

promover ao depósito da diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – 

CGJ(...)Após, expeça-se mandado de citação e demais atos ao endereço: 

Rua Candeias, Nº 30, Quadra 47, Bairro CPA IV, 1ª Etapa, nesta cidade. 

No mais, às fls. 11 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD 

com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso.Ademais(...)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 
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anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto ao INFOJUD para 

obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados(...)Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXVI). Com efeito, intimo o exequente 

para se manifestar acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem arrestados, no prazo de 15 dias e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de 

suspensão.Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente 

no que tange as pesquisas realizadas em epígrafe, defiro o pleito de fls. 

60 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 DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1267313 Nr: 26781-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISILVA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da impugnação aos embargos ofertada pelo Fundo 

de Investimento (Protocolo nº 1312214, datado de 21/06/2018).

Tratam-se os autos de embargos à execução apresentados por 

MARISILVA FERREIRA DE MOURA em face de ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS, ambos qualificados nos autos.

Vê-se dos autos que os fatos narrados não comprovam a 

hipossuficiência da Embargante para que faça jus a tal benesse, pelo 

contrário, haja vista o bloqueio ocorrido nos autos da execução perfazem 

o montante de 124 salários mínimos.

Posto isso, INTIMO a Embargante para, no prazo de 15 dias, promover ao 

recolhimento das custas processuais, fazendo prova do pagamento nos 

autos, sob pena de indeferimento liminar dos Embargos.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835735 Nr: 40812-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIO MÁRIO CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAELÇO CAVALCANTI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 Vistos, etc.

DEVOLVA os documentos de fls.48/49, ao autor mediante termos nos 

autos.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco 

Cooperativo do Brasil S/A em face de Lucio Mauro Cavalcanti, ambos 

qualificados.

O executado foi regularmente citado às fls. 54 e, em seguida apresentou 

os embargos à execução (em apenso).

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

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.

Sem prejuízo, na mesma oportunidade, deverá o credor trazer aos autos o 

cálculo atualizado da dívida.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 452988 Nr: 24950-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DA SILVA BORGES, ANDRÉ 

GOMES BORGES, CLOTILDES GOMES BORGES, GUSTAVO GOMES 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos, etc.

O Banco exequente pugnou pela realização de penhora do bem imóvel de 

matrícula nº 88.034 (fls. 96/98 e 119/124), cuja averbação premonitória foi 

certificada às fls. 123.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

 Em atenção ao pleito de fls. 119, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação quanto ao bem imóvel descrito às fls. 120/122 – 

Unidade autônoma nº 11 da Quadra 36 – Condomínio Florais dos Lagos.

Ademais, intimo o exequente para que no prazo de 15 dias, deposite as 

diligências para cumprimento dos mandados expedidos nestes autos.

Com efeito, consigno que as diligências deverão ser recolhidas, nos 

termos do Provimento nº. 07/2017 – CGJ, que implantou o controle dos 

depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de 

Cuiabá/MT, cuja guia para pagamento deverá ser emitida exclusivamente 

pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).

 Em caso de inércia, tendo em vista a discussão do valor realmente devido 

no apenso, aguarde-se sua conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 17581 Nr: 4498-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA GÊNOVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE LUCENA 

BARRETO - OAB:9516, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JÚNIOR - 

OAB:7683/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de reintegração de posse formulada por 

BANORTE LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A em face de 

GRÁFICA E EDITORA GÊNOVA LTDA, ambos qualificados nos autos.

O exequente requereu a realização de pesquisa junto ao BacenJud em 

nome dos garantidores (sócios) bem como pela realização da penhora dos 

bens de fls. 06 – garantia.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem,

Em primeiro lugar, insta consignar que apesar de serem garantidores, os 

sócios Álvaro, Sérgio e Natalino não fazem parte do polo passivo da 

presente demanda, o que impossibilita a realização da pesquisa solicitada 
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pelo exequente, uma vez que o pleito do exequente diz respeito à 

denominada “disregard doctrine”, prevista no art. 50 do Código Civil.

 Da análise do citado dispositivo é necessário para que ocorra a 

desconsideração da personalidade jurídica o abuso de personalidade, 

caracterizado pelo: a) desvio de finalidade (infringência pelos sócios, ao 

estatuto social da empresa ou à lei); b) confusão patrimonial e caso 

inexistam os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil pátrio, não 

pode ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica, por se 

tratar de regra especial.

Ademais, tendo em vista a indicação do bem dado em garantia pela 

empresa às fls. 06, indefiro o pleito de fls. 292 quanto ao BacenJud e 

demais pesquisas em face dos garantidores.

No que tange aos bens dados em garantia, em pesquisa realizada por 

meio do sistema INFOSEG (extrato em anexo), vê-se que a empresa 

requerida foi baixada em 31/12/2008, assim, resta evidente que tal 

diligência sobejará infrutífera, razão pela qual INTIMO o causídico para que 

requeira o que entender de direito, bem como manifeste-se acerca do 

interesse nos referidos bens (uma vez que possuem mais de 30 anos de 

vida útil), tudo, no prazo de 15 dias.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 13203 Nr: 7693-66.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

CAPITAL MAT. LTDA CUIABÁ CRE, ANTON HUBER, EDER ALDO MICHELS, 

NEURI BAÚ, LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, ILSON FERNANDES 

SANCHES, JOSÉ WILLY PERES DA SILVA, CEZAR ROBERTO ZÍLIO, 

MARCOS CEZAR LEVANDOSKI, CLAUIR AZEVEDO PEREIRA, MARIE C. 

HUBER, MARIZETE APARECIDA VITORIO ZILIO, NICE BERETA PERES DA 

SILVA, NILZA DE MORAES FERNANDES, IVETE LUCAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSÉ ARNALDO JANSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, ROBERTO ANTUNES BARROS - OAB:3.825/MT, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, 

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO - OAB:10.546/MT, EDUARDO MAHON 

- OAB:6.363/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ILSON FERNANDES 

SANCHES - OAB:9008, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, paulo 

moreli - OAB:, SANDRA ALVES - OAB:7.544/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ,.Pois bem.Ante a alteração dos patronos do Banco informada às fls. 

866/867, cumpra-se a decisão de fls. 853/854 “(...)Desta feita, 

considerando-se que apenas o CNPJ (fls. 849), não atende as normas do 

Bacen para Expedição de Alvará, o que é de conhecimento comezinho, 

intimo-o para que traga aos autos os dados bancários completos bem 

como cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias, devendo indicar 

bens passíveis de penhora para continuidade do feito, posto que o Banco 

vem demonstrando no transcorrer do feito, total falta de interesse, na 

recuperação real de seu crédito. Ademais, no que tange ao pedido de 

ressalva dos honorários advocatícios formulado pelo causídico Gustavo 

Amato Pissini (fls. 836/837), intimo o atual causídico do Banco para que se 

manifeste, em igual prazo, tudo sob pena de extinção. Mantendo a inércia, 

intimem-se os devedores para manifestarem em 10 dias sobre o interesse 

na continuação deste, observando, que o silêncio será tido como anuência 

à extinção. Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.(...)”Por fim, 

insta consignar que o valor consignado na Conta de Depósitos Judicias 

perfaz a quantia de R$10.880,81 (extratos em anexo).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 722847 Nr: 18409-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CRISTINA DA SILVA LEAL, 

EDINALDO ALVES LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - OAB:18723, 

VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955-OAB-MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que com o advento do novo Código de 

Processo Civil, incluiu-se em seu artigo 876, § 1º o seguinte dispositivo 

legal “Requerida à adjudicação, o executado será intimado do pedido”, 

determinando, portanto, a prévia intimação do devedor quanto à intenção 

do credor em adjudicar para si o bem penhorado nos autos.

Desta feita, intimem-se os executado, via DJE, para que, no prazo de 15 

dias, manifestem-se acerca do requerimento de adjudicação formulado 

pelo exequente (fls. 73), sob pena de, no silêncio, presumir-se sua 

concordância.

Após, certificado nos termos do artigo 877 do Código de Processo Civil, 

expeça-se o mandado de remoção e termo de adjudicação.

Sem prejuízo, procedo à inclusão dos patronos do executado no sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70145 Nr: 3159-16.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pacheco Comercio e Representações Ltda, 

LUIZ CARLOS MEDEIROS PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Cristina Belló, OAB/MT 6345, para, no prazo de 03 (três) dias, proceder a 

devolução dos autos código 70145, numeração única 

3159-16.1998.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748093 Nr: 45382-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAURO GOMES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 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.
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Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico 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.: 729496 Nr: 25505-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO JUNIOR RODRIGUES MAGENO, 

ESPOLIO DE MARCELO JUNIOR RODRIGUES MOGENO, ELENIR 

RODRIGUES MAGENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, em 30 dias, retirar edital de 

citação e comprovar a sua publicação uma vez em jornal local conforme 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 255872 Nr: 19676-18.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR VALMOR DA SILVA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482, RAFAEL 

BARROSO FONTELLES - OAB:119910/RJ

 Vistos, etc.

Não obstante ao pleito de fls. 330/336, verifica-se dos autos que fora 

levantado o montante de R$695,29 (Alvará nº 255342-2/2016 – fls. 328, 

em nome de Manoel Archanjo Dama Filho), razão pela qual o referido pleito 

sobejou prejudicado.

Ademais, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1141931 Nr: 28285-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., ASSESSORIA 

JURIDICA DO BANCO DE BRASILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P DA SILVA CONSTRUTORA - ME, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ - 

OAB:34.856-A/GO, Jucelino Adson de Souza Filho - OAB:122345/MG

 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. 108.

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. 

108, 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.: 1267313 Nr: 26781-60.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISILVA FERREIRA DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIS NP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEFFERSON ALMEIDA DE SÁ - 

OAB:15.761/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIMO a Embargante para, no prazo de 15 dias, promover ao 

recolhimento das custas processuais, fazendo prova do pagamento nos 

autos, sob pena de indeferimento liminar dos Embargos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 360132 Nr: 30176-75.2008.811.0041

 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: SIMONE FÁTIMA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO CARLOS 

KRIZIZANOWSKI - OAB:7231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Jorge Antonio Krizizanowski, OAB/MT 15618/O, para, no prazo de 03 

(três) dias, proceder a devolução dos autos código 360132, numeração 

única 30176-75.2008.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob 

pena de aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima 

mencionado, comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 741189 Nr: 37972-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDIÁRIO JOÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:MG/22.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658/MT

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Adriane Santos dos Anjos, OAB/MT 18378, para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 741189, numeração única 

37972-15.2011.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 746330 Nr: 43535-87.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIAN RONDON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:44698/MG
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 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Juares Paulo Secchi, OAB/MT 10483/O, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 746330, numeração única 

43535-87.2011.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370026 Nr: 6594-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERCILIA DE BARROS MACIEL HAGGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ROESE ZERWES - 

OAB:6.176/MT, DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - OAB:6.177/MT, SÉRGIO 

HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - OAB:5.703/MT

 Vejamos o precedente jurisprudencial sobre o assunto:“APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO 

DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO 

DE ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, 

sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no 

processo, o seu regular andamento. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo 

magistrado, prescinde da manifestação do réu, se este não foi citado, não 

se aplicando a Súmula nº 240 do STJ.”(Ap. Cível, 108307/2013 TJMT, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta de Ação de Busca e Apreensão de posse AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de FRANCISCO 

ALVES DE BARROS, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 793281 Nr: 47371-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICCOB COOPERLOJA- C.E.C.M - DOS LOJISTAS DO 

VESTUARIO E CONFECÇOES DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISLEY GREESLER FACUNDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Jonemar Sayd Pinto, OAB/MT 18852, para, no prazo de 03 (três) dias, 

proceder a devolução dos autos código 793281, numeração única 

47371-34-2012.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob 

pena de aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima 

mencionado, comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e 

apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818014 Nr: 24430-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED. MÚTUO DOS 

SERV. PODER JUD. FEDERAL E DO MP UNIÃO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON ALECXANDRE ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCILENE APARECIDA DA 

SILVA E COELHO SOUSA - OAB:3686-MT

 Vistos etc.

Segue alvará em favor da Cooperativa conforme interlocutória de fls.95.

No mais, intimo a exequente para atualização do débito, bem como, 

indicação de bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção.

Em caso de inércia, intima-se via correio, para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 754933 Nr: 6932-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR CARLOTTO

 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:

 Nos termos do artigo 234, §1º do Novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105, de 16.03.2015), procedo a intimação do(a) douto(a) advogado(a) 

Odair Antonio Francisco, OAB/MT 22451/O, para, no prazo de 03 (três) 

dias, proceder a devolução dos autos código 754933, numeração única 

6932-78.2012.811.0041, bem como, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

o motivo de exceder o prazo legal determinado previamente, sob pena de 

aplicação do disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado, 

comunicação à OAB e ser expedido mandado de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 364932 Nr: 2936-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos ação de busca e apreensão em fase de cumprimento 

de sentença.

O Banco alegou que houve a quitação integral da condenação às fls. 545. 

Após, a Defensoria Pública manifestou concordância às fls. 552/553, 

requerendo, por fim a extinção do feito.

Os autos vieram-me conclusos.

Pois bem.

Ante a quitação da dívida informada pelas partes, a extinção do feito é a 

medida que se impõe.

 Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação formulada por MARIA 

APARECIDA DIAS DOS SANTOS em face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, 

ambos qualificados, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de 

Processo Civil.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações 

e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782761 Nr: 36421-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CRISTINA MORESCHI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANE CARDOSO 

MACARAVICHI - OAB:30.264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

PROCEDO O DESBLOQUEIO BACENJUD, FLS. 84/87.

Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com liminar cumprida e citação 

da parte ré que, em contestação pretende a revisão de cláusulas 
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contratuais e, dentre seus requerimentos, discute a legalidade de taxas e 

tarifas administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526 SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este caderno processual visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526 SP.

Nada obstante, por observar que já houve o cumprimento da liminar, com 

fito de evitar prejuízos à instituição financeira, autorizo-a a vender o bem 

apreendido, na forma do art. 3º, § 1º, do DL 911 69.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 786379 Nr: 40268-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO SAGA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IUNES MACHADO - 

OAB:17275/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante a não formação do contraditório e a interposição do Recurso de 

Apelação de fls. 104/108, em face de a sentença que julgou extinto este 

feito (fls. 93/93v), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, com as nossas homenagens e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 835189 Nr: 40396-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DOMINGOS NOGUEIRA, SIBELE 

OLIVEIRA DE QUEIROZ NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora se manifestar quanto a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 133.

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. 

133, 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.: 1056884 Nr: 49508-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da devolução da Carta Precatória (fls. 118/120), 

especialmente quanto a não citação da parte requerida, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Outrossim, eventualmente 

entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de 

expedição de novo mandado, desde já, intimo Parte Autora para no prazo 

de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular 

prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA 

PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos 

termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de 

controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na 

Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 16047 Nr: 2047-07.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JUSTINIANO 

PALHARES JÚNIOR - OAB:147.772 - SP, JOÃO LUIZ E. S. BRANDOLINI - 

OAB:6746, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 Vistos, etc.

Pelo noticiado na certidão, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse na restauração dos autos, sob pena de arquivamento do 

presente autos suplementar.

Havendo manifestação positiva, poderá as partes acostar cópias de 

pedidos efetivados no processo contrafés e demais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder. Deverá ser extraído do 

Apolo todos os andamentos do processo, digitalizando, despachos, 

decisões, mandados, certidões, etc.

Caso em que, deverá ser lavrado um Auto de restauração do Processo, 

assinado pelas partes e vir conclusos para homologação deste Juízo.

Caso a concordância foi parcial, deverá citar a parte contrária para 

manifestar em cinco dias, caso em que poderá exibir os documentos como 

acima ditado.

Não havendo manifestação das partes no interesse de restauração dos 

autos, certifique-se e arquive-se.

Em seguida, dê-se vista ao representante do Ministério Público, para 

ciência e demais providências que entender necessária.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 16048 Nr: 4279-60.1999.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 231 de 607



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA LTDA, RUY 

DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO LUIZ E. S. BRANDOLINI - 

OAB:6746, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS DE 

BARCELOS - OAB:7597-B/MT

 Vistos, etc.

Pelo noticiado na certidão, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse na restauração dos autos, sob pena de arquivamento do 

presente autos suplementar.

Havendo manifestação positiva, poderá as partes acostar cópias de 

pedidos efetivados no processo contrafés e demais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder. Deverá ser extraído do 

Apolo todos os andamentos do processo, digitalizando, despachos, 

decisões, mandados, certidões, etc.

Caso em que, deverá ser lavrado um Auto de restauração do Processo, 

assinado pelas partes e vir conclusos para homologação deste Juízo.

Caso a concordância foi parcial, deverá citar a parte contrária para 

manifestar em cinco dias, caso em que poderá exibir os documentos como 

acima ditado.

Não havendo manifestação das partes no interesse de restauração dos 

autos, certifique-se e arquive-se.

Em seguida, dê-se vista ao representante do Ministério Público, para 

ciência e demais providências que entender necessária.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 17706 Nr: 4087-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA, RUY DE SOUZA GONÇALVES, Lidia Suely Duniz Ferrer, EVÁDIO 

CORREA FERRER, RAQUEL REGINA DUNIZ FERRER GONÇALVES, 

ANTONIA CORREA FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JUSTINIANO 

PALHARES JÚNIOR - OAB:147.772 - SP, RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 Vistos, etc.

Pelo noticiado na certidão, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse na restauração dos autos, sob pena de arquivamento do 

presente autos suplementar.

Havendo manifestação positiva, poderá as partes acostar cópias de 

pedidos efetivados no processo contrafés e demais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder. Deverá ser extraído do 

Apolo todos os andamentos do processo, digitalizando, despachos, 

decisões, mandados, certidões, etc.

Caso em que, deverá ser lavrado um Auto de restauração do Processo, 

assinado pelas partes e vir conclusos para homologação deste Juízo.

Caso a concordância foi parcial, deverá citar a parte contrária para 

manifestar em cinco dias, caso em que poderá exibir os documentos como 

acima ditado.

Não havendo manifestação das partes no interesse de restauração dos 

autos, certifique-se e arquive-se.

Em seguida, dê-se vista ao representante do Ministério Público, para 

ciência e demais providências que entender necessária.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 18672 Nr: 4100-63.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÍNICA RAYNA DE CIRURGIA PLÁSTICA 

LTDA, RUY DE SOUZA GONÇALVES, EVÁDIO CORREA FERRER, Raquel 

Regina Duniz Ferrer Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JUSTINIANO 

PALHARES JÚNIOR - OAB:147.772 - SP, APARECIDO COELHO - 

OAB:3678-A/MT, JOÃO LUIZ SPOLADOR - OAB:5453/MT, Luiz 

Ferreira Virgilio - OAB:4614, RENATO ALMEIDA ALVES - 

OAB:137485-A/SP, RUY DE SOUZA GONÇALVES - OAB:12133/MT

 Vistos, etc.

Pelo noticiado na certidão, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse na restauração dos autos, sob pena de arquivamento do 

presente autos suplementar.

Havendo manifestação positiva, poderá as partes acostar cópias de 

pedidos efetivados no processo contrafés e demais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder. Deverá ser extraído do 

Apolo todos os andamentos do processo, digitalizando, despachos, 

decisões, mandados, certidões, etc.

Caso em que, deverá ser lavrado um Auto de restauração do Processo, 

assinado pelas partes e vir conclusos para homologação deste Juízo.

Caso a concordância foi parcial, deverá citar a parte contrária para 

manifestar em cinco dias, caso em que poderá exibir os documentos como 

acima ditado.

Não havendo manifestação das partes no interesse de restauração dos 

autos, certifique-se e arquive-se.

Em seguida, dê-se vista ao representante do Ministério Público, para 

ciência e demais providências que entender necessária.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 357926 Nr: 28361-43.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT

 Vistos, etc.

Pelo noticiado na certidão, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse na restauração dos autos, sob pena de arquivamento do 

presente autos suplementar.

Havendo manifestação positiva, poderá as partes acostar cópias de 

pedidos efetivados no processo contrafés e demais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder. Deverá ser extraído do 

Apolo todos os andamentos do processo, digitalizando, despachos, 

decisões, mandados, certidões, etc.

Caso em que, deverá ser lavrado um Auto de restauração do Processo, 

assinado pelas partes e vir conclusos para homologação deste Juízo.

Caso a concordância foi parcial, deverá citar a parte contrária para 

manifestar em cinco dias, caso em que poderá exibir os documentos como 

acima ditado.

Não havendo manifestação das partes no interesse de restauração dos 

autos, certifique-se e arquive-se.

Em seguida, dê-se vista ao representante do Ministério Público, para 

ciência e demais providências que entender necessária.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 418947 Nr: 5529-45.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA RAYNA DE CIRURGIA E PLASTICA, RUY DE 

SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 
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OAB:10962-B

 Vistos, etc.

Pelo noticiado na certidão, intimem-se as partes para manifestarem 

interesse na restauração dos autos, sob pena de arquivamento do 

presente autos suplementar.

Havendo manifestação positiva, poderá as partes acostar cópias de 

pedidos efetivados no processo contrafés e demais reproduções dos 

atos e documentos que estiverem em seu poder. Deverá ser extraído do 

Apolo todos os andamentos do processo, digitalizando, despachos, 

decisões, mandados, certidões, etc.

Caso em que, deverá ser lavrado um Auto de restauração do Processo, 

assinado pelas partes e vir conclusos para homologação deste Juízo.

Caso a concordância foi parcial, deverá citar a parte contrária para 

manifestar em cinco dias, caso em que poderá exibir os documentos como 

acima ditado.

Não havendo manifestação das partes no interesse de restauração dos 

autos, certifique-se e arquive-se.

Em seguida, dê-se vista ao representante do Ministério Público, para 

ciência e demais providências que entender necessária.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 10212 Nr: 1809-22.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO ARDENES DIAS RIBEIRO, GUILHERME 

ANTÔNIO MALUF, MARIA TEREZA MARRANGHELLO MALUF, MAGDA 

LÚCIA SCARDINI DE MELLO, Renato de Melo, JOSÉ RICARDO DE MELLO, 

LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET, 

Anita deSouza Melo, LORIAN GONÇALVES DE SOUZA BOURET, Tereza 

Cristina Lopes dos Santos, LUIZA LEONTINA ANDRADE RIBEIRO, 

Georgetown Scardini, LOURDES HYBNER SCARDINI, ANDRÉ HENRIQUE 

CREPALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU DO CARMO SOUZA - 

OAB:7.294/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, 

MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo Hospital de Medicina 

Especializada Ltda - Santa Rosa, em face da sentença que julgou extinta a 

ação, havendo omissão no que tange a baixa na penhora dos bens.

O Embargado preferiu o silêncio - certidão de fls.138.

É o relatório necessário.

Primeiramente, devo salientar que ao juiz cabe apreciar pedido certo e de 

acordo com o processo.

No caso em tela, protestou o Embargante às fls.123 - "Aproveitando o 

ensejo, ressaltam que em caso de bloqueio judicial de valores, restrições 

de penhoras ou constrição de bens deverá este juízo promover o 

desbloqueio em favor do hospital, ante o pagamento dos valores ora 

discutidos."

Primeiramente, não há hierarquia entre juiz e parte e/ou advogado, para 

que seja DETERMINADO que se faça alguma coisa.

Outrossim, a parte se encontra devidamente representada por advogado 

conhecedor do processo ou ao menos tem condições de manuseá-lo para 

ao final pedir o que entende devido.

Pedido genérico recebe decisão genérica - "Após, com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, procedendo as anotações e baixas devidas.

Desta feita, NÃO CONHEÇO dos declaratórios.

Por fim, visando o arquivamento definitivo do feito, tendo em vista que o 

único ato judicial, foi no sentido da penhora de fls.66, oficie-se pela baixa.

Empós, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 869920 Nr: 9488-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA CHAVES, CRISTIANE 

CONCEIÇÃO DE AMORIM CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, SOLANO DE CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1144585 Nr: 29431-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRIKA MARIA DA COSTA ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração movidos pelo HSBC Bank Brasil 

S/A em face de a sentença que extinguiu o feito diante do cumprimento do 

acordo, aduzindo haver contradição, pois presumiu o pagamento, sem 

requerimento do réu e/ou intimação pessoal.

É o relatório necessário.

Primeiramente, denota-se que o Embargante ataca a sentença sem fazer 

menção de que houve ou não quitação do acordado, apenas insurge pela 

falta de intimação pessoal, no entanto, a Lei assim o determina, para o 

caso de abandono, no entanto, o presente caderno processual, 

aguardava o cumprimento da avença que terminaria em 31/03/2017.

O Banco foi intimado por meio de seu advogado que requereu em 

16/10/2017 vinte dias para informar se o acordo pactuado foi cumprido 

(fls.70), salientando que a sentença atacada é de 03/2018, ou seja, quase 

um ano, sem nenhuma resposta do autor.

Deste modo, a parte deu causa a extinção da ação com reconhecimento 

do pagamento, posto que regularmente intimado e admoestado, somente, o 

fez agora nos declaratórios e diga-se de passagem não faz nenhuma 

alusão se a devedora descumpriu o avençado.

Desta feita NÃO CONHEÇO do recurso.

Transitada em julgado, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72127 Nr: 3439-21.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTORTÉCNICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE MOTORES LTDA.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAÍS MARIA CHERUBINI 

PEREIRA COSTA - OAB:8177/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - 

OAB:1743-A

 Intimo a Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812075 Nr: 18568-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO JUNIOR DE OLIVEIRA PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 150793-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

recolher devidamente a diligência do Oficial de Justiça, uma vez que o 

valor da guia apresentada às fls. 106/107 (bairro centro – zona 01) não 

condiz com o valor do endereço indicado na petição de fl. 59 (bairro 

Jardim Ubatã – zona 02), sob as penas da lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016043-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MARINHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016043-59.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RODRIGO 

MARINHO DE SOUZA Vistos... Constato no site do TJMT que as custas 

foram regularmente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 13945328, 

13945335 e 13945336. Primeiramente faço constar que apesar de o autor 

ter atribuído a causa o valor de R$ 70.751,22, o valor utilizado para fins de 

purgação de mora será aquele contido na planilha de débitos (ID 

13582413), qual seja, R$ 28.732,91. Da análise dos autos, verifica-se a 

ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. 

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN 

GOLF, placa: OBB-9000 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 
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VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a 

Secretaria de Estado de Fazenda, bem como o pleito de inclusão da 

presente busca e apreensão no RENAVAM, por meio do sistema 

RENAJUD. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035749-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CHRISTIANO TREVISAN SANZOVO OAB - PR47051 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MARIA MORAES GRIGGI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035749-62.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: PATRICIA MARIA 

MORAES GRIGGI Vistos... Constato no site do TJMT que as custas foram 

devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial IDs: 11484879, 

11484901 e 11484925. 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 CITROEN C3, placa: NPJ-6087 (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”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido no ID 11484925. Por 
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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, 2 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036952-59.2017.8.11.0041

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:

LUIZ GUILHERME SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036952-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: LUIZ GUILHERME SANTOS Vistos... Constato no site do TJMT 

que as custas foram devidamente recolhidas. Recebo a emenda a inicial 

IDs: 11475919, 11475921, 11740428, 11740435, 11740437 e 11740438. 

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 PEUGEOT 207, placa: NPF-3923 (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 11740438. Por 

ora indefiro o pleito de expedição de ofício ao DETRAN com o intuito de 

autorizar o requerente a transferir multas para o CPF do requerido. Indefiro 

o pedido de anotação de trâmite de segredo de justiça por não se 

encontrarem preenchidos os requisitos do art. 189 do CPC. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035056-78.2017.8.11.0041

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:

ELVERTON KYOTO YAMASHITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035056-78.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ELVERTON KYOTO YAMASHITA Vistos... Constato no site 

do TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. INTIMO o autor para 

juntar os documentos minimizados de forma correta para melhor análise no 

momento oportuno, no prazo de 15 dias. CUMPRIDO proceda-se como 

abaixo segue: Recebo a emenda a inicial IDs: 11637503, 11637537, 

11637544, 11637551 e 11637558. 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 
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liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN 

VOYAGE, placa: QBH-8111 (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 11637558. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda, bem como o pleito de inclusão da presente busca e 

apreensão no RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)
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EVANG MARIANO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1037479-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: EVANG MARIANO DE SOUZA Vistos... Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. INTIMO o autor para 

em 15 dias, juntar corretamente os documentos minimizados, para melhor 

análise no momento oportuno. CUMPRIDO, proceda-se: Recebo a emenda 

a inicial IDs: 11651925, 11651929, 11651930, 11651931 e 11651936. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo VOLKSWAGEN GOL, placa: NPK-2896 (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 
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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 11651936. Por 

ora indefiro o pedido de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda, bem como o pleito de inclusão da presente busca e 

apreensão no RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Por fim, profiro 

ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade premente de 

arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que certifique de forma 

circunstanciada, sob pena de responsabilidade do múnus que exerce, 

observando que seu uso sem motivação, será considerado como falta 

funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007152-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1007152-83.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GENIVALDO GOMES DA 

SILVA Vistos... Trata-se de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 

911/69 ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face 

de GENIVALDO GOMES DA SILVA, ambos qualificados nos autos em 

referência. Da análise da exordial na data de 06 de junho de 2017, 

verificou-se a ausência do recolhimento de custas iniciais, bem como a 

formatação incorreta da petição inicial, razão pela qual foi o requerente 

intimado, sob pena de extinção do feito. Contudo, vislumbra-se da certidão 

de ID 14313580 que até a presente data não houve cumprimento da 

determinação judicial. Desta feita, o indeferimento da inicial e a extinção do 

feito é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO – Indeferimento 

da petição inicial – Descumprimento de decisão que determinara o 

recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de recolhimento 

ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, parágrafo único e 

295, VI, do CPC – Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) “GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA Pedido indeferido reiterado nesta instância Indeferimento, ante a 

falta de comprovação da escassez financeira Recurso não provido. 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Indeferimento da petição inicial por falta 

de recolhimento das custas iniciais Autor que foi devidamente intimado 

para o ato, permanecendo, porém, inerte Extinção do processo Cabimento, 

ante o estabelecido pelo art. 284, parágrafo único, do CPC Sentença 

mantida Recurso não provido.” (TJ-SP - APL: 01922390820128260100 SP 

0192239-08.2012.8.26.0100, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/04/2014) Diante do exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, INDEFIRO a petição inicial e JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Busca e Apreensão, com fulcro no artigo 485, I, C/C 321, § único do 

Código de Processo Civil. No mais, proceda o SR. Gestor conforme 

orientação da CGJ., de forma a garantir ao Estado o recebimento de seu 

crédito. Transitada em julgado, arquivem-se com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 2 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022118-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

ALINNE RODRIGUES FERREIRA OAB - GO24979 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BEZERRA DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022118-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: SUELI BEZERRA DE LIMA Vistos. Da análise dos autos, 

verifica-se na petição de Id 14448713 que as partes entabularam acordo, 

com a finalidade de encerrar o presente litígio. Destaco que, conforme o 

art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput 

do mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser 

prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em audiência, 

homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido". Desta 

feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e JULGO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, fundada no Dec.-Lei 911/69, o que faço com amparo 

legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de agosto de 2018. Paulo Sergio 
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Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029416-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROMEGA LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1029416-94.2017.8.11.0041. DEPRECANTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. DEPRECADO: AGROMEGA LTDA - ME Constato no site do 

TJMT que as custas foram devidamente recolhidas. Trata-se de 

requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

13.043/2014, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ ajuizada por 

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A em face de AGROMEGA LTDA - ME, 

ambos qualificados nos autos em referência, objetivando o autor a 

apreensão de um TOYOTA / HILUX CD. Verifica-se dos autos que o 

veículo objeto do presente requerimento foi apreendido, conforme auto de 

busca e apreensão de Id. 10198885, contudo sem êxito quanto a citação 

da requerida. Assim, ante o resultado infrutífero quanto a pesquisa de 

endereços em nome da requerida via INFOJUD a extinção do feito por 

perda de objeto é a medida que se impõe. Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO este requerimento 

avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n° 

911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 10.931/2004, na 

forma do provimento nº 31/2015 do CGJ, com base no artigo 485, inciso IV 

do CPC. Sem prejuízo, determino a expedição de ofício ao Juízo da 1ª 

VARA CÍVEL DE PARANAVAÍ, acompanhado das peças pertinentes 

(despacho, certidão do oficial e informações do local onde está 

depositado o bem). Transitada em julgado, em nada requerendo, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. P. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 48317-98.2015.811.0041

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A

PARTE REQUERIDA: NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME e LUIZ 

BALDISSERA e NADYAN LUIZA BALDISSERA

INTIMANDO(A, S): Luiz Baldissera, Cpf: 39604438972; Nadyan Luiza 

Baldissera, Cpf: 03195697130; Nadyan Luiza Baldissera - Me, CNPJ: 

14875681000146

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 

5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital.

Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 32935-36.2013.811.0041

E S P É C I E :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉQUERIDA: BRIAZE CONSTRUTORA LTDA e ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES e CENITA MARIA BERTOLDO SOARES e 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ e VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

CITANDO: Ismail Constantino Lalis Soares, Cpf: 02172054100, Rg: 014000 

SSP MT

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.Eu, , digitei.

Cuiabá - MT, 14 de agosto de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027914-23.2017.8.11.0041

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)

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT20158/O (ADVOGADO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014555-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME CABELEIREIROS EIRELI - ME (REQUERIDO)

RODRIGO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora efetivar o recolhimento da guia de diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005782-35.2018.8.11.0041

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:

JOAO DE DEUS DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

JOILSON BORGES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Devera a parte autora providenciar a citação da parte requerida JOAO DE 

DEUS DE SOUZA - ME, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015421-77.2018.8.11.0041

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:

DOM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI (RÉU)

DOMENICO ZAMPIERI (RÉU)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 
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dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, SEM 

PRORROGAÇÃO, sob pena de extinção advertindo que não serão 

analisados pedidos repetidos já analisados.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023262-26.2018.8.11.0041

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:

UDESON DE SOUZA LIMA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000060-40.2018.8.11.0002

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)

Parte(s) Polo Passivo:

GCLP COMERCIO DE ROUPAS EIRELI (EXECUTADO)

GLAUCIA SANTA CESTARI (EXECUTADO)

LUANA CESTARI PENASSO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.O processo de execução possui procedimento próprio onde 

não se dispensa atuação do meirinho.Assim, adite-se o mandado nos 

endereços declinados pelo autor, para regular cumprimento.Não sendo 

localizado, expeça-se carta precatória de execução no último 

endereço.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006866-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO VICTOR ALVES LESSI (EXECUTADO)

LESSI ESCOLTAS E SERVICOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIANA FURLAN LESSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ludmilla de Moura Bouret OAB - MT0008476A-O (ADVOGADO)

ELIEL ALVES DE SOUSA OAB - MT0007397A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o credor para manifestar sobre certidão e dar 

prosseguimento ao feito. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016665-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATAL MARQUES DA SILVA (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, 14.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028583-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CESAR DE MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá o autor apresentar comprovante de protocolo dos ofícios 

expedidos nos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017444-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITHOR BORGES DANTAS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000134-11.2017.8.11.0041

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:

WIBINY NEGUEBY ALMEIDA MACIEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO TRAJANO FILHO OAB - MT0007098A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

providenciar a citação e intimação do requerido da apreensão, por uma 

das formas de Lei, no prazo de cinco dias, SEM PRORROGAÇÃO, sob 

pena de extinção e REVOGAÇÃO DA LIMINAR, advertindo que não serão 

analisados pedidos repetidos já analisados.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos.Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022130-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA FALZONI ROSSI (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA OAB - MT0013335A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em análise aos autos verifica-se a necessidade de suspender 

a liminar concedida, em face de dúvidas com relação a comprovação da 

mora, pois o requerido demonstrou no documento do ID n. 14486956, que 

as partes entraram em composição amigável em relação as parcelas 

noticiadas na inicial, ou seja, vencidas de 18 a 24. Portanto, necessária a 

manifestação do autor, para aquilatar sobre manter ou revogar a liminar 

concedia. Assim, intime-se o autor para manifestar sobre o referido 

documento e após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012890-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre contra-proposta 

efetivada pelo requerido. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005229-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A DE CARLO DAMACENO - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR OAB - MT18098/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o requerido para apresentar no prazo legal, proposta 

de acordo. Após, diga o autor e conclusos. Proceda-se penhora como 

postulado nos autos, respeitando a Lei de Impenhorabilidade. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.08.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014679-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLA SECOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026014-68.2018.8.11.0041

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:

JULIO BATISTA DA SILVA - ME (RÉU)

LUCINEIDE BATISTA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026040-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDO MARTINS DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 10.788,37(dez mil, setecentos e oitenta e oito 

reais e trinta e sete centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. 

Intime-se o autor para retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze 

dias, procedendo ao recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao 

número único do processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018582-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON CAMPOS CONTO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre o cumprimento do acordo e a 

satisfação do acordado, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013227-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIMAR MANOEL DIAS DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, 

intime-se o autor para proceder a citação e intimação da apreensão no 

prazo legal. Não havendo manifestação, proceda-se o ato por edital, como 

já determinado nos autos. Cumpra-se. Cuiabá, 27.07.18

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021433-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA ALVES DUARTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc.A questão posta pelo requerido já foi analisada na decisão do 

ID 13366335, sem interposição de recurso, sendo alcançado pela 

preclusão temporal.Assim, proceda-se penhora como postulado nos 

autos.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021433-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA ALVES DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - MT0010246A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A (ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora tomar ciência da carta precatória expedida, bem 

como comprovar sua distribuição, no prazo legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028136-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

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:

ALEX CAMPOS MARTINS (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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027894-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GARCIA DE FARIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre as respostas de ofícios 

acostadas aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020127-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR PEDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre as respostas de ofícios 

acostadas aos autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002490-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE GONCALVES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA OAB - MT0016601A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES 

CARTEIRA LIVRE - STRATEGY (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: 1012355-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, providenciar os requisitos necessários para pesquisa no SIEL como 

nome da mãe do executado e data de nascimento, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018452-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

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: 1035291-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021873-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

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:

MARGARETH REGINA DA SILVA 44166923153 (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005316-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTA ROTHER (EXECUTADO)

WILSON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online e 

ainda, tomar conhecimento sobre as informações positivas e/ou negativas 

fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 07/2018 do cartório 

desta vara, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1045017 Nr: 43900-05.2015.811.0041

 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: GENILSON ELOI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA - 

OAB: 16.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ROBERTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:247439

 Vistos etc.

Ante o retorno dos autos da instância recursal, INTIMO as partes, via 

publicação no DJE, para manifestação no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo assinalado, em nada requerendo, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 827042 Nr: 32935-36.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRIAZE CONSTRUTORA LTDA, ISMAIL 

CONSTANTINO LALIS SOARES, CENITA MARIA BERTOLDO SOARES, 

ALBERNY RODRIGUES BRIANEZ, VANILDA RODRIGUES BRIANEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 

10.458 OAB/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando: Ismail Constantino Lalis Soares, Cpf: 

02172054100, Rg: 014000 SSP MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 783685 Nr: 37427-08.2012.811.0041

 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: VIRGILIO CELSO DE SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO VOTORANTIM S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DAYCOVAL 

S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239766, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - OAB:147.386 

OAB SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RAFAEL 

SGANZELA DURAND - OAB:12.208-A, Rodrigo Veneroso Daur - 

OAB:102.818/MG, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dr. Luiz Rodrigues Wambier , inscrito 

na OAB n° 14.469-A, manifestar sobre o desarquivamento destes autos, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212710 Nr: 1401-17.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA - PROMOÇÕES PUBLICIDADE E 

REPRESENTAÇÕES, ZÊNIO SILVA, ÁUREA LÍLIA BATISTA SILVA

 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:, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:OAB/MT 19.494

 Certifico e dou fé que por ordem verbal da MM Juíza Dra Rita Soraya 

Tolentino de Barros, faço expedir intimação para a parte executada Aurea 

Lilia Batista Silva indicar número de conta para a expedição de alvará 

como determinado nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053939 Nr: 48317-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, LUIZ 

BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 137331 Nr: 7207-18.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULHER KOENIG - 

OAB:22819, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053939 Nr: 48317-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYAN LUIZA BALDISSERA - ME, LUIZ 

BALDISSERA, NADYAN LUIZA BALDISSERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Luiz Baldissera, Cpf: 39604438972; Nadyan 

Luiza Baldissera, Cpf: 03195697130; Nadyan Luiza Baldissera - Me, CNPJ: 

14875681000146

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 442417 Nr: 18457-28.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES, 

MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, MARIA TEREZA MAMEDE ARRUDA, 

ESPOLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO, MARIA JOSÉ PRADO 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogada Dra, Janaina Cristina de 

Avila Costa inscrito na OAB/MT sob o n. 229210/MT, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida ainda não devolvida relizada em 07.08.2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1123119 Nr: 20090-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CHEIDA MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091026 Nr: 6603-27.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO ALMEIDA DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17154/O, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153.447- SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Diego Almeida Damasceno, Cpf: 04093333106, Rg: 

20743076276 SSP MT Filiação:

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940723 Nr: 55009-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA, PARA TI 

AUTOMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 Vistos, etc.

Em face da anuência tácita e expressa das partes, homologo o laudo 

pericial de fls.342/347, para surtis seus efeitos legais.

Intime-se o executado para cumprir a determinação do artigo 861 e seus 

incisos do CPC, no prazo de vinte dias.

Após, certifique-se diga o credor e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78048 Nr: 7827-88.2002.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ASSUNÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO AOS ADVOGADOS DA AUTORA: Dr. FABIÚLA MULLER 

KOENIG, OAB/PR n° 22.819, e Dr. GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI, 

OAB/PR n° 56.918: Deverão, no prazo de Lei, regularizar a representação 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764596 Nr: 17251-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOMAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1143395 Nr: 28852-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.539.

Em face a informação de fl.523 resta prejudicado o depósito de fl.517.

Assim, intime-se o autor para manifestar sobre depósito de fl.539 e se tem 

por satisfeito com a obrigação.

Havendo anuência, conclusos.

Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo:

Com o trânsito em julgado, certifique-se sobre pagamento voluntário do 

saldo remanescente, nos termos do artigo 523 do CPC.

 Ao contrário, Converto a ação em Execução de Sentença e aplico a multa 

de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) 

do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1308465 Nr: 10474-94.2018.811.0041

 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: REGINA COSTA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI SUDOESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BARROS DE 

OLIVEIRA - OAB:23664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando a inicial verifica-se a necessidade da parte executada do 

processo principal figurar no polo passivo da ação, pois de forma direta 

ou indireta, a decisão aqui lançada a todos irá alcançar. Proceda-se as 

retificações de praxe.

Após, cite-se como constante da decisão inicial.

De outra banda não prevalece a certidão de fl.37, considerando que a 

parte requerida - Instituição Financeira, possui advogado constituído nos 

autos principais, onde deveria recair a citação/intimação.

Assim, proceda-se a inclusão do nome do advogados do 

credor/embargado, na autuação e etiqueta do processo e após, cite-o e 

intime-o da decisão inicial.

Efetivadas as citações, com ou sem manifestações, certifique-se, diga o 

autor e conclusos.

Cumpra-se.

Decisão

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 

interposta pelo autor, que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o 

apelado para responder no prazo de Lei. Após, cumpra-se toda 

determinação dos autos e remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para 

apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033280-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE DAIANE OLEINICZAK LIRA (REQUERIDO)

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, 14.08.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004540-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR DE SOUZA (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, 14.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023265-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMEIRE AUXILIADORA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

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, 14.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015075-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ANDRE PIRAN (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 
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todos seus termos. Não ocorreu homologação de acordo, apenas 

extinguiu o feito diante da composição amigável anunciada nos autos. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.08.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1026021-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMAR DOS SANTOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência E 

COMPROVAR RELAÇÃO JURÍDICA COM OS REQUERIDOS, 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 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, 14.08.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026044-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS VINICIUS VASCONCELOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025995-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA SUZANA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano 

de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

aquilatar a necessidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de demais provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. A inversão 

do ônus da prova, será analisada em ocasião oportuna. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.08.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012774-12.2018.8.11.0041

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:

LUIZ CARLOS LOBIANCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S.A., devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão, contra Luis Carlos Lobianco, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

Contrato de Financiamento” nº 0101156462, celebrado entre as partes no 

dia 28/07/2016 (id. 13160847). Alegou que a parte requerida não cumpriu 

com as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações a partir 

da prestação de vencimento de 28/01/2018, incorrendo em mora desde 

então. Requereu a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência dos pedidos. Instruiu seu pedido com 

documentos de ids. Num. 13160831 - Pág. 1/ Num. 13160847 - Pág. 9. A 

liminar foi concedida no id. Num. 13166727 - Pág. 1 e cumprida no id. Num. 

13704453 - Pág. 1. A parte requerida veio aos autos e juntou documento 

no id. Num. 14084672 - Pág. 1 e apresentou contestação no id. Num. 

14084952 - Pág. 1/Pág.31. Inicialmente requereu os benefícios da justiça 

gratuita. Fez uma síntese dos fatos narrados na exordial. Em sede de 

preliminar arguiu a ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, 

do Código de Processo Civil, em decorrência de ausência de 

apresentação da Cédula de Crédito no original. Defendeu sobre a 

descaraterização da mora em razão da abusividade dos encargos 

contratuais. Asseverou sobre a inexistência de previsão contratual de 

sistema de amortização e aplicação de método mais favorável ao 

consumidor, qual seja, juros simples. Destacou sobre a ilegalidade da 

cobrança das tarifas administrativas, tais como, Tarifa de Avaliação do 

bem; Taxa de Registro; Tarifa de Cadastro e Seguro. Asseverou que a 
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cláusula contratual que prevê a cobrança de “Pagamentos Autorizados”, 

embora expressamente prevista no contrato e no valor de R$ 1.727,52, 

não esclarece de forma específica quais os serviços que seriam 

subsidiados, sendo, portanto a exigência do encargo abusiva. Elucidou 

sobre a ilegalidade da cobrança do CET, bem como dos juros de mora 

cumulados com juros de inadimplência, caracterizando bis in idem. Pugnou 

pela necessidade da restituição dos valores pagos a maior, em dobro, nos 

termos do artigo 42, § único do CDC. Destacou sobre a da aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor e necessária inversão do ônus da 

prova. Requereu em sede de antecipação dos efeitos da tutela a 

consignação em pagamento do valor incontroverso no importe de R$ 

5.082,28 (cinco mil e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), bem 

como, a revogação da liminar e exclusão do nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. Pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na 

inicial. Juntou documentos nos ids. Num. 14084968 - Pág. 1/ Num. 

14117272 - Pág. 1. A parte requerente apresentou réplica à contestação 

(id. Num. 14479155 - Pág. 1/Pág. 16). Fez uma síntese da contestação. 

Elucidou sobre a constituição de mora da parte requerida e defendeu a 

impossibilidade de revisar o contrato. Defendeu a legalidade dos encargos 

cobrados no contrato e pugnou pela procedência dos pedidos contidos na 

inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca e 

Apreensão, contra Luis Carlos Lobianco, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

Contrato de Financiamento” nº 0101156462, onde a parte requerida deixou 

de pagar a prestação de vencimento de 28/01/2018. A parte requerida 

postulou pelos benefícios da justiça gratuita. Em sede de preliminar arguiu 

da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo 

Civil, em decorrência de ausência de apresentação da Cédula de Crédito 

no original. Defendeu sobre a descaraterização da mora em razão da 

abusividade dos encargos contratuais. Asseverou sobre a inexistência de 

previsão contratual de sistema de amortização e aplicação de método mais 

favorável ao consumidor, qual seja, juros simples. Destacou sobre a 

ilegalidade da cobrança das tarifas administrativas, tais como, Tarifa de 

Avaliação do bem; Taxa de Registro; Tarifa de Cadastro e Seguro e que a 

cláusula contratual que prevê a cobrança de “Pagamentos Autorizados”, 

no valor de R$ 1.727,52, não esclarece de forma específica quais os 

serviços que seriam subsidiados, sendo ilegal a sua cobrança. Elucidou 

sobre a ilegalidade da cobrança do CET, bem como dos juros de mora 

cumulados com juros de inadimplência, caracterizando bis in idem. Pugnou 

pela necessidade da restituição dos valores pagos a maior, em dobro, nos 

termos do artigo 42, § único do CDC. Pede a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor e necessária inversão do ônus da prova. 

Requereu a consignação em pagamento do valor incontroverso no importe 

de R$ 5.082,28 (cinco mil e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), 

bem como, a revogação da liminar e exclusão do nome dos cadastros de 

proteção ao crédito. Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para 

receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial, pois se trata de matéria de direito e documental e estas já se 

encontram nos autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos 

do artigo 355-I do Código de Processo Civil. Inicialmente passo a preliminar 

levantada de ausência de pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, em decorrência de 

ausência de apresentação da Cédula de Crédito no original. Tal preliminar 

não merece guarida. Depreende nos autos que a parte requerente juntou o 

contrato bancário firmado entre as partes, tanto é assim, que obteve a 

liminar deferida. Não há que se falar em ausência de documento 

indispensável para a propositura da presente ação de busca e apreensão, 

tendo em vista que o contrato fora colacionado nos autos, sendo 

desnecessária a sua apresentação no original. Ademais, trata-se de 

processo eletrônico. Há impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita a 

parte requerida, considerando que não fez comprovação da necessidade, 

como apresentação atualizada de seus rendimentos e/ou apresentação de 

sua declaração de renda, para aquilatar a necessidade. Indefiro tal pleito. 

Denota-se, em virtude do Recurso Especial nº 1.578.526/SP 

(2016/0011287-7), de relatoria de Paulo de Tarso Sanseverino, tenho a 

afirmar que o referido foi reconhecido a existência de repercussão geral 

quanto à validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com 

serviços prestados por terceiros, registro de contrato e/ou avaliação do 

bem. Desta forma, foi determinado o sobrestamento desta ação, até que 

sejam dirimidas as matérias ali tratadas. Conforme decisão abaixo: “(...)O 

presente recurso merece ser processado como recurso repetitivo. 

Efetivamente, verifica-se a existência de uma multiplicidade de recursos 

que ascendem a esta Corte com fundamento na controvérsia acerca da 

abusividade da cobrança, em contratos bancários, de serviços prestados 

por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem dado em 

garantia, o que justifica o julgamento do recurso pelo rito dos recursos 

especiais repetitivos. Desse modo, afeto à SEGUNDA SEÇÃO o julgamento 

do presente recurso para, nos termos do art. 1.040 do Código de 

Processo Civil, consolidar o entendimento desta Corte acerca da "validade 

da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços 

prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem". 

Determino a suspensão, em todo o território nacional, dos processos 

pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 1.037, inciso 

II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de autocomposição, tutela 

provisória, resolução parcial do mérito e coisa julgada, de acordo com as 

circunstâncias de cada caso concreto, a critério do juízo”. (decisão 

publicada no DJe de 02/09/2016). Pois bem, nota-se que uma das 

pretensões aduzidas em sede de defesa é a ilegalidade da cobrança de 

Tarifa de Avaliação do bem e Taxa de Registro, matérias estas, objeto de 

discussão no Recurso Especial nº 1.578.526/SP (2016/0011287-7). 

Assim, com fundamentos nos termos do art. 51, LVI do RITJMT determino o 

sobrestamento do julgamento dessas matérias até o pronunciamento em 

definitivo do C. STJ. Em contrapartida, o próprio Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, asseverou que a referida suspensão não ocorre nos casos 

de resolução parcial do mérito conforme art. 356 do CPC, assegurando o 

julgamento. Com relação inversão do ônus da prova resta prejudicado, 

pois a parte requerida questiona encargos contratados e foi acostado o 

contrato nos autos, inclusive a própria parte requerida junta o referido nos 

autos (id. 14084994), dispensando a concessão do referido instituto. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Verifica-se 

que as partes firmaram a Contrato de Financiamento (id. id. 13160847), 

ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na 

inicial. Patente está à dívida como a inadimplência, razão pela qual, foi 

concedida a liminar para apreensão do bem. Nota-se, que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. No caso a 

taxa de juros da normalidade, não viola disposição legal por estar na média 

de mercado, ou seja, 2,25% mensal e 30,55 anual, não merecendo reparo. 

Vejam que a CET (Custos Efetivo Total), inclui além do percentual 

contratado, mais as despesas ali autorizadas no item 2 – V – Encargos 

Remuneratórios, constituindo o todo para apurar o valor da parcela fixa, 

por certo, o percentual ali apurado é superior da taxa de juros mensal. No 

caso a taxa pré-fixada mensal não viola disposição legal, devendo 

prevalecer. Não há sequer como sustentar que está pagando mais que o 

contratado, pois tratam de parcelas pré-fixadas. Assim não há que se 

falar em abusividade do contrato como alegado pela requerente e estão de 

acordo com a Súmula 296 do STJ. Diferentemente do que alegado pelo 

requerido, no contrato firmado entre as partes, as parcelas são 

pré-fixadas, não havendo que se falar em omissão no contrato acerca do 

método de amortização da dívida. No tocante ao seguro foi devidamente 

descrito no item 4 da cláusula III – “Características da Operação e CET”. 

Tem-se que a parte requerida teve ciência do seguro e anuiu com sua 

contratação. Além do mais, não há provas da obrigatoriedade na 

contratação. Até porque a requerida se comprometeu no contrato a 

seguro para cobertura integral do bem na cláusula – “Garantia”. Quanto à 

cobrança da tarifa de cadastro, tal cobrança se mostra totalmente legal. 

Não há que se falar em ilegalidade da cobrança da referida tarifa, pois 

devida é a sua cobrança, quando efetivamente estipulada no contrato, e, 

expresso o seu valor, como foi o caso dos autos, conforme se verifica a 

sua avença no item 9 da cláusula III – “Características da Operação e CET. 

Quanto a Tarifa de Avaliação do bem e Taxa de Registro, tratam-se de 

matérias objeto de discussão no Recurso Especial nº 1.578.526/SP 

(2016/0011287-7), não podendo ser julgadas neste feito, até o deslinde do 

mencionado recurso, conforme informado anteriormente. No tocante a 

cláusula contratual que prevê a cobrança de “Pagamentos Autorizados”, 

no valor de R$ 1.727,52, onde sustenta a parte requerida que não ficou 

esclarecido de forma específica quais os serviços que seriam 

subsidiados, sendo ilegal a sua cobrança. Tal não merece guarida. 

Nota-se no contrato, no tópico III – Características da Operação e CET, 
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especificamente nos itens 4 – Seguros; 8 – Registro; 9 – Valor da Tarifa 

de Cadastro e 10 – Vlr. Tarifa de Avaliação de Bem, que em cada item, 

ficou especificado o valor e o tipo de serviço que estava sendo pago. 

Portanto, a parte requerida tendo autorizado o pagamento no valor total de 

R$ 1.727,52 (um mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois 

centavos), e, tendo o referido valor sido especificado no contrato, para 

quais os serviços subsidiados foram destinados, não há que se falar em 

abusividade. No que se refere aos encargos de inadimplência, as partes 

pactuaram: juros remuneratórios de 2,25% ao mês; juros moratórios de 

1% a.m e multa de 2%. Encargos legais e compatíveis entre si. Não há 

como acolher o pedido de consignação em pagamento do valor 

incontroverso, considerando que não houve a comprovação da recusa da 

parte requerida em receber o valor das parcelas contratadas e a forma 

como pretendida pela parte requerida o depósito diverge da forma como 

posta na decisão que deferiu a liminar. A alienação fiduciária, no campo do 

direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui uma 

garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas 

sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação 

fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na 

qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor 

fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para 

recebimento do bem, considerando que passa a ser o proprietário do 

mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, 

em caso de inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento 

antecipado da dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No 

caso trata de penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas 

contratadas. De outra banda, não persistem os argumentos de revogação 

da liminar concedida e de exclusão do nome da parte requerida em bancos 

de dados restritivos, pois a requerida encontra-se inadimplente, e, não 

procedeu com a purgação da mora, como determinado nos autos. Assim, 

a parte requerida não cumprindo o contrato como avençado, estará sujeita 

a incidência de seus encargos e a restrição cadastral, inclusive com 

retomada do bem dado em garantia, como ocorreu nos autos. Não há 

como desconsiderar a mora do devedor. No caso, a restrição cadastral, 

quando há inadimplência (fato inconteste), é legal, valendo-se o 

requerente do exercício regular de direito. 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 dos autos 

Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão 

ACOLHENDO as pretensões em sede de defesa com fundamento no que 

dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 

911/69, e declaro consolidado 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, com 

prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Deverá a parte autora providenciar a prestação de contas da venda do 

bem em 20 dias. Condeno a parte requerida nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento da 

causa, atualizados a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, o 

julgamento do Recurso Especial nº 1.578.526/SP (2016/0011287-7), 

apliquem o julgamento efetivado e arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.08.18

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003938-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIANO CORREA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. (RÉU)

BANCO CACIQUE S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO GOMES SOARES OAB - SP100186 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Valeriano Correa de Moraes, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com a presente Medida Cautelar de Exibição de 

Documentos, contra Banco Cacique S/A, inicialmente requerendo a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou em síntese que é 

consumidor da instituição financeira ré e que já celebrou operações de 

Crédito Consignado. Que a requerida deixou de fornecer ao autor cópia do 

instrumento contratual celebrado entre as partes, para aquilatar os 

encargos cobrados. Elucidou que nos termos dos artigos 396 e seguintes 

do CPC, há previsão expressa quanto à possibilidade do procedimento 

preparatório cautelar visando à exibição de documento comum. 

Asseverou que foi solicitado mais uma vez e o réu não se dignou a 

entregar os documentos requeridos pelo autor, conforme a notificação 

juntada aos autos. Requer o deferimento de liminar “inaudita altera pars” 

para a apresentação dos documentos – contratos e demonstrativos 

(conta gráfica). Enfatizou que a requerida deve responder pelas custas e 

honorários recorrentes da instauração do processo. Rogou pelo 

deferimento da liminar “inaudita altera pars”, determinando a exibição de 

cópias de todos os contratos financeiros celebrados, findos ou não, bem 

como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais do cartão de crédito, de todo o período contratado), no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a condenação do réu ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais e a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 

Instruiu o pedido com documentos ao id. 11840055/ 11840087. A justiça 

gratuita e a liminar foram concedidas, para o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária, nos termos da decisão de id. 11910781. A parte autora ao id. 

14147030 requereu a inclusão do Banco Societe Generale, que adquiriu o 

Banco Cacique S/A, sendo determinada a inclusão do referido na 

autuação do feito ao id. 14156867. Ao id. 14671119 o requerido 

manifestou informando o cumprimento da obrigação, com a apresentação 

dos contratos nsº 000054738593-8; 000056894396-9 e 97436951-7 e 

demais documentos. Requereu a alteração do pólo passivo para constar 

como parte o Banco Société Générale Brasil S.A., em face da 

incorporação do Banco Cacique S/A. Aduziu que todos os contratos estão 

liquidados, seja por refinanciamento através de outro contrato ou por 

cessão de crédito. Que em face do encerramento das atividades do 

Banco Cacique, em Novembro/2015 o único contrato que até então estava 

vigente (000056894396-9) foi cedido a Companhia Securitizadora De 

Créditos Financeiros - Pdl, que cedeu ao Banco Daycoval S/A. Asseverou 

sobre os contratos firmados. Elucidou que em face da apresentação dos 

contratos, nenhuma culpa pode ser imputada ao réu pelos eventuais 

dissabores sofridos pelo autor. Rogou pela improcedência da demanda, 

pela entrega dos documentos pleiteados na exordial. Juntou documentos 

de ids. 14671129/ 14671294. A parte autora manifestou ao id. 14685076, 

informando que o autor atendeu a solicitação administrativa do requerente 

e enviou os contratos. Rogou pela procedência dos pedidos formulados 

na inicial, com a condenação do requerido nas custas e honorários 

advocatícios. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Medida Cautelar de Exibição 

de Documentos, contra Banco Cacique S/A, em que o autor rogou pelo 

deferimento da liminar “inaudita altera pars”, determinando a exibição de 

cópias de todos os contratos financeiros celebrados, findos ou não, bem 

como o respectivo demonstrativo de operações financeiras (espelho e/ou 

extratos mensais do cartão de crédito, de todo o período contratado), no 

prazo de 05 (cinco) dias, com a condenação do réu ao pagamento dos 

ônus sucumbenciais. Por seu turno, o requerido manifestou informando o 

cumprimento da obrigação, com a apresentação dos contratos nsº 

000054738593-8; 000056894396-9 e 97436951-7 e demais documentos; 

requereu a alteração do pólo passivo para constar como parte o Banco 

Société Générale Brasil S.A., em face da incorporação do Banco Cacique 

S/A e rogou pela improcedência da demanda, pela entrega dos 

documentos pleiteados na exordial. Considerando que a matéria tratada 

nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram nos 

autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento 

do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 

355-I do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, quanto ao pleito de 

retificação do pólo passivo, entendo que merece guarida, com base nos 

documentos acostados ao id. 14671287, que comprovam a cessão de 

créditos como informado pelo banco Société Générale Brasil S/A. 

Ademais, não houve impugnação do pedido pela parte contrária. 

Expeça-se o necessário. De outra banda, nota-se que o requerido 
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apresentou os documentos postulados na inicial ao id. 14671228/ 

14671250, como informado pela autora em sua impugnação, se dando por 

satisfeita pelos contratos e documentos apresentados. Assim, tenho que 

os documentos acostados nos autos são suficientes para atendimento da 

pretensão indicada na inicial, reputando satisfeita a obrigação. Por outro 

lado, verifico que a parte autora só teve conhecimento dos documentos 

após a concessão de liminar, devendo o requerido arcar com a 

sucumbência. Patente é o direito do autor na postulação da apresentação 

dos referidos documentos como pretendido e alegado na inicial. O 

requerido não demonstrou que quando firmaram a negociação tenha 

entregues tais documentos à parte autora ou tenha lhe enviado, pois tal 

obrigação seria sua. Vejam que o pedido inicial independe de 

procedimento administrativo. A ação cautelar é meio idôneo para a 

pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a 

obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos. Denota-se 

que estão presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial. O 

direito que o consumidor tem de ter acesso às informações relativas ao 

serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é 

inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer 

impedimentos. Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem 

necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no 

caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida 

exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos: 

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO 

DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição 

bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu 

cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus 

dessa exibição correr por conta de quem detém os documentos, ou seja, o 

banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de 

Paula. 12/02/04.)”. Conforme exposto alhures, verifica-se que a 

propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, 

cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Medida Cautelar de Exibição de Documentos e ACOLHO o 

pedido inicial, diante da satisfação da pretensão inicial, com fundamento 

no que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil, dando por satisfeita a obrigação. Condeno o requerido nas 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) atualizados a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, não havendo manifestação, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.08.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 374052 Nr: 10763-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 166), deve 

o Credor adequar o pedido de fl. 170, para o processamento do feito como 

cumprimento de sentença nos termos do art. 536 e ss. do CPC, em quinze 

(15) dias, sob pena de arquivamento definitivo dos autos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1133621 Nr: 24461-71.2016.811.0041

 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): CRISTIAN KELLY MONTEIRO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I do CPC, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse do bem móvel tipo veículo, descrito na inicial (fls. 04/07), 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.CONDENO o 

Requerido CRISTIAN KELLY MONTEIRO NUNES ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.No mais, 

promova a baixa do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, 

tornando-o livre de qualquer embaraço.Preclusa a via recursal, dê-se 

baixa nos registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer 

requerimento, arquivem-se os autos, com as formalidades de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1100301 Nr: 10680-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO CAETANO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação da parte autora, para que 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de diligência do Sr. 

Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do Prov. 14/2016 CGJ 

e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821819 Nr: 28007-42.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DE ALMEIDA TERRAPLANAGEM, 

EDIVALDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido de fl. 116 e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial elaborada 

pela Secretaria, devendo a publicação acontecer exclusivamente via DJE, 

vez que indisponível a publicação de que trata o inc. II, do art. 257, do 

mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá (MT), 9 de agosto de 2018

JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 244771 Nr: 12981-48.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ARAO 

LTDA, CARLOS VICTOR PETTERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Caso frutífera a consulta efetuada via Renajud, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 403476 Nr: 35347-76.2009.811.0041

 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): SERVCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 

LTDA, HUDSON BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Diante da publicação do Edital de citação – fl. 111, certidão de fl. 112 e 

manifestação genérica apresentada pelo Curador Especial, intime-se o 

Exequente a requerer o que entender de direito em quinze (15) dias, sob 

pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 385578 Nr: 21392-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SIMIÃO DIAS FILHO, MAURO ALVES 

SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE ALMEIDA - 

OAB:341167/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do Executado, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido de fls. 

184/185 e determino a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer 

exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publicação de que trata o 

inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 411067 Nr: 1404-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECÍLIA MARIA DE ARAÚJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5668, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - OAB:2906

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Caso frutífera a consulta efetuada via Renajud, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 707391 Nr: 1038-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUA DOCE FLORES E AQUARIOS LTDA, 

MEIRY VALDECI OLIVEIRA DE SIQUEIRA

 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.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Caso frutífera a consulta efetuada via Renajud, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 776356 Nr: 29659-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOCAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AUTOMOTIVOS LTDA, ROBERTO CARLOS MENEGANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALMEIDA VARGAS NUNES 

- OAB:10.220

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REZENDE GRAPIUNA - 

OAB:14836 OAB/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486/MT-B

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 186), deve 
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o Credor adequar o pedido de fls. 194/206, para o processamento do feito 

como cumprimento de sentença nos termos do art. 536 e ss. do CPC, em 

quinze (15) dias, sob pena de arquivamento definitivo dos autos.

No mais, a Secretaria promova-se a abertura do 2º volume dos autos, a 

partir da fl. 200, conforme determina a CNGC/MT em seu art. 337.

Intime-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 913840 Nr: 39373-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON BENEDITO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT

 DESPACHO

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD, pelo que, segue o demonstrativo 

com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Exequente se manifestar 

em quinze (15) dias.

 Por fim, expeça-se ALVARÁ, em favor do Exequente, para levantamento 

dos valores bloqueados a fl. 89, para a conta bancária indicada nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 790571 Nr: 44620-74.2012.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEREIRA E MIRANDA LTDA, ANA LUZINETE DE 

MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 174), deve 

o Credor adequar o pedido de fls. 176/180, para o processamento do feito 

como cumprimento de sentença nos termos do art. 536 e ss. do CPC, em 

quinze (15) dias, sob pena de arquivamento definitivo dos autos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 749954 Nr: 1638-45.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON GEFESON RODRIGUES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Caso frutífera a consulta efetuada via Renajud, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1034565 Nr: 38924-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LIMITADA 

- ME, ELIZANGELA GUISOLFI LEMES, EMERSON MENDONÇA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o deposito efetuado estava em desacordo com o art. 

1° da portaria n.64/2013/DF manifeste o credor em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 763871 Nr: 16477-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. M. PINHEIRO COMERCIO ME, MANOEL FELIX 

PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Previamente a análise do pedido de fl. 70, intime-se o Exequente a se 

manifestar em quinze (15) dias, acerca da desistência do pedido de fl. 67.

Após conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 763874 Nr: 16480-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES AZEVEDO & PEREIRA AZEVEDO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial na qual, em atenção ao pleito 

do Exequente as fls. 77/79, determino a intimação do devedor para indicar 

bens a penhora em quinze (15) dias, sob pena de aplicação de multa nos 

termos do art. 774, V, do CPC.

Quanto ao pedido de busca e apreensão da carteira nacional de 

habilitação, INDEFIRO o pedido, por tratar-se a Executada de pessoa 

jurídica.

 Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em cinco (05) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 813340 Nr: 19817-90.2013.811.0041

 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: EDSON TELLES DO COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS F. 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 DESPACHO

Vistos.

Sobre a petição do Requerido de fls. 151/152, intime-se o Exequente a 

manifestação em quinze (15) dias.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 780772 Nr: 34340-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B E FERREIRA MECANICA DIESEL ME, BELINO 

ELENINO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Caso frutífera a consulta efetuada via Renajud, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1066575 Nr: 53918-85.2015.811.0041

 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): N A R COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS 

LTDA, SERGIO ODILON ROTINI, NÁDIA ARAÚJO ROTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16.988 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTTO - OAB:11.362

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS, via sistema RENAJUD E INFOJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas das consultas, sobre as quais deve o 

Credor se manifestar em quinze (15) dias.

 Caso frutífera a consulta efetuada via Renajud, determino a inclusão da 

restrição de transferência, sobre eventuais bens.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 758481 Nr: 10731-32.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. B. DE ARAÚJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A em face de RIBAMAR DANIEL DE LIMA em que 

apesar da regular citação nos autos, constata-se que esgotaram-se os 

meios típicos do art. 824 do CPC , para quitação do quantum debeatur pela 

parte devedora.

Assim, nos termos do art. 139, IV, do CPC , como medida coercitiva 

objetivando a efetivação da presente execução, defiro o pedido formulado 

pelo exequente, e suspendo a Carteira Nacional de Habilitação da 

executada RIBAMAR DANIEL DE LIMA até satisfação desta execução. 

(Precedentes STJ, RHC n.º 97876, julgado em 05/06/2018).

Defiro ainda o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis 

BENS PENHORÁVEIS, via sistema INFOJUD, pelo que, segue o 

demonstrativo com a resposta da consulta, sobre a qual deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 54826 Nr: 874-11.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE LÚCIA FRANCISCO DE PITTA, FRANKLIN 

ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, ROMEU DE AQUINO NUNES, RICARDO 

RIBEIRO PITTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRESTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Procedo à intimação da DR. CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798696 Nr: 5093-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA, MARCOS AURÉLIO DE SIQUEIRA, LEANDRO PERFECTO DE 

LAVOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CRISTINA MARQUES 

CRUZ - OAB:20347/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS ARAUJO DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 11.632

 DECISÃO

Vistos.

Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos 

termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido de fls. 

133/134 e determino a CITAÇÃO POR EDITAL, contendo a síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer 

exclusivamente via DJE, vez que indisponível a publicação de que trata o 

inc. II, do art. 257, do mesmo códex.

Realizada a citação por edital, o que deve estar demonstrado nos autos 

pela Secretaria, com a juntada da cópia da pagina da publicação (DJE) e 

certificado o lapso temporal in albis, desde já NOMEIO para atuar como 

CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Publica do Estado de 

Mato Grosso (art. 72, II, do CPC).

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 348648 Nr: 18767-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA, 

LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELLI VILELA 

- OAB:266.554/SP
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 PARA AS PARTES MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS AUTOS DO 

EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 348648 Nr: 18767-05.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANCY BARROS LEÃO MONTEIRO VILELA, 

LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GIRARDELLI VILELA 

- OAB:266.554/SP

 Autos n.º 348648 – Execução

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de vista dos autos (fl. 316), concedendo-lhe o prazo de 

05 dias.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2017.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016151-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO ANDRADE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a guia de pagamento de diligência DIVERGE do 

endereço indicado nos autos; impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, a fim de encartar nos autos a Guia de 

pagamento contendo o bairro indicado nos autos ou indicar o endereço 

completo no bairro constante na guia de pagamento encartada aos autos, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010808-48.2017.8.11.0041

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:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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: 1017570-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA RIBEIRO DA MATA (EXECUTADO)

VANUZA RIBEIRO DA MATA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021090-48.2017.8.11.0041

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:

ALISON LUIZ WOLFF (RÉU)

TRILHA BRAVO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, 

caso seja indicado novo endereço a ser cumprido pela Central de 

mandados, dever-se-á encartar nos autos a Guia de pagamento contendo 

o bairro indicado, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

“EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias 

on line; sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III 

§1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011955-12.2017.8.11.0041

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:

LUCIANO LACERDA NUNES (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 
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“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027912-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA PEDROSA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019398-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SATURNINO JOSE DE ARAUJO (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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025750-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025750-51.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: AUGUSTO CESAR RAMOS LANCONI Despacho Vistos etc.. 

Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025768-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE ADRIANO CORREA MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 5 7 6 8 - 7 2 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  E M B R A C O N 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: GEORGE 

ADRIANO CORREA MOREIRA Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025809-39.2018.8.11.0041

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:

DHANUZIA LIMA LEMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025809-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: DHANUZIA LIMA LEMOS Despacho Vistos etc.. Intime-se o 

requerente para comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 10 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025687-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

EUNICE CATARINA DA SILVA 00565165178 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025687-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: EUNICE CATARINA DA SILVA 00565165178 Despacho 

Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022652-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO MURAKAMI LEAL (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 
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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: 1024124-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN APARECIDA LACCAL GOMES (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010090-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEONARDO FERREIRA LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA YANE BARROS SAMANIEGO OAB - MT17883/O (ADVOGADO)

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT0020281A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual informa que a parte 

requerida “ mudou-se”, sob pena de desinteresse no prosseguimento do 

feito e revogação a tutela deferida; outrossim informo que o Ofício foi 

encaminhado via correio.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025718-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA GABRIELLY MEIRA ZANIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025718-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FLAVIA GABRIELLY MEIRA ZANIN 

Despacho Vistos etc.. Intime-se o requerente para comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012079-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT0010144A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012079-92.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DE 

OLIVEIRA EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Despacho Vistos etc. 

Intime-se o Banco embargado para se manifestar quanto ao pedido do 

embargante de desistência da ação vindo junto ao ID 14255017, no prazo 

de 05 (cinco) dia, sob pena de seu silêncio ser entendido como 

concordância tácita. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000020-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL OAB - MT0010144A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000020-72.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA Despacho Vistos etc. 

Compulsando os autos observo que se trata de execução, tendo sido 

realizada penhora de imóvel junto ao ID 12482053. O referido imóvel foi 

avaliado junto ao ID 12482299. Diante dos pedidos junto aos ID’s 12698615 

e 14656612, intime-se o banco exequente para promover ao andamento 

do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho 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: 

1016216-83.2018.8.11.0041. AUTOR: JUREMA PEREIRA DA SILVA RÉU: 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Despacho Vistos etc. Cumpra a 

Secretaria o determinado na decisão junto ao ID 14654044, com urgência. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 de 

agosto 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 343096 Nr: 682-88.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON WELLINGTON PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para a parte executada 

manifestar nos autos apesar de devidamente intimada via correio.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, POR MEIO DE seu patrono, 

via imprensa, para manifestar nos autos , no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114402 Nr: 16457-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON DE ABREU BALLESTEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS 

SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 Vistos etc.

Especifiquem as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1089486 Nr: 5987-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS FEDERAIS LOTADOS NOS ESTADO DE MT/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON DE ABREU BALLESTEROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 Vistos etc.

Devidamente intimado para o pagamento do débito, o executado não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 49/50, e para tanto, 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

01/03/2018 - R$ 29.375,28 (vinte e nove mil trezentos e setenta e cinco 

reais e vinte e oito centavos), que eventualmente forem encontrados em 

contas bancárias pertencentes ao executado: Gilson de Abreu Ballesteros 

– CPF nº 344.617.281-53, e, consequentemente, formalizo o protocolo, 

cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas 

mantidas pelo Banco Central.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não 

se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, 

para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741556 Nr: 38372-29.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAUS RIEGER, ANA DO CARMO 

OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA 

- OAB:39.173-B/RJ, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - 

OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente comparece às fls. 69/70 e 88/89 requerendo o 

arresto por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização dos 

executados, consoante certidão de fls. 49.Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para assegurar a efetivação de futura penhora para 

garantir a execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente 

do STJ no REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 

04/04/2013, e ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de arresto, constrição, “online” constante de 

fls. pelo exequente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados CNPJ 09.263.012/0001-83, e, para tanto, ordeno que se 

oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o 

bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 01/02/2018 - 

R$ 127.906,39 (cento e vinte e sete mil novecentos e seis reais e trinta e 

nove centavos), que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes aos executados: WalterKklaus Rieger – CPF nº 

513.292.121-34 e Ana do Carmo Oliveira Campos CPF n. 209.456.471-15, 

e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte 

integrante desta decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. (...) o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará o arresto quando o seu objeto for 

insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não efetuado 

bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta 

negativa, providencie o exequente o regular andamento do feito com as 

citações dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1006523 Nr: 26159-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVAZA COMERCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA, ALINE SAMPAIO DE MELO, SEBASTIÃO BARROSO 

FÉLIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305- OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante do descumprimento do acordo, os executados não 

pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro 

o pedido de penhora on-line constante de fls. 103/104, e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

14/03/2018 - R$ 228.529,90 (duzentos e vinte e oito mil quinhentos e vinte 

e nove reais e noventa centavos), que eventualmente forem encontrados 

em contas bancárias pertencentes aos executados: Vivaza Comércio de 

Produtos Alimentícios – CNPJ nº 00.802.973/0001-44, Aline Sampaio de 

Melo – CPF n. 934.850.341-34 e Sebastião Barroso Felix – CPF nº 

233.541.862-91, e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia 

faz parte integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo 
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Banco Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Intimem-se os executados, dando-lhes ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.(...) , inclusive, para saldar as custas 

processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por 

ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do 

STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 77130 Nr: 6041-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 262.

Devidamente intimado, o executado não pagou a dívida e nem ofereceu 

bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os comandos dos 

artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Código de 

Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para fins de 

penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 283/288 e, para tanto 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

17/03/2018 - R$ 42.561,74 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e 

um reais e setenta e quatro centavos) já inclusos os valores fixados às 

fls. 280, pelo não pagamento voluntário, que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes ao executado: Dibens 

Leasing S/A Arrendamento Mercantil, CNPF n°. 65.654.303/0001-73, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do CPC.

Caso o valor bloqueado seja irrisório, desbloqueie-se a importância tendo 

em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 785541 Nr: 39406-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA MINERAÇÃO LTDA, RENATO 

AUGUSTO RUY DIAS AKERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:6.070

 Vistos etc.I – Atualizem-se os dados cadastrais do patrono dos 

executados, consoante pedido de fls. 169, de forma que as intimações 

sejam realizadas em nome do advogado apontado na petição de fls. 170.II 

– Devidamente intimados para o pagamento do débito, os executados não 

pagaram a dívida e nem ofereceram bens a penhora. Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.Defiro 

o pedido de penhora on-line constante de fls. 117/118 e, para tanto ordeno 

que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

06/03/2018 - R$ 1.050.735,51 (um milhão e cinquenta mil setecentos e 

trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados Aurora 

Mineração Ltda – CNPJ nº 03.335.327/0001-02 e Renato Augusto Ruy Dias 

Akerley – CPF n° 488.064.471-49, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão, excluídas as 

reservas mantidas pelo Banco Central.Existindo saldo razoável para a 

garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a 

Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 

001/2007 emitida pela CGJ(...).Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do Código de Processo Civil, não se 

formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para 

saldar as custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo 

Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o 

teor da Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte 

devedora que possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082666 Nr: 2788-22.2016.811.0041

 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 TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISVALDO BESERRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTYNY L. G. DE ALMEIDA - 

OAB:16279/MT, JOAO PAULO DE FARIA - OAB:OAB/SP 173.183

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte REQUERIDO para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto o petição de fls 93/95, sob pena de concordância tácita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1132801 Nr: 24181-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RODRIGUES BUFOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a devolução de correspondência no qual informa que a parte requerida “ é 

desconhecido”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1255198 Nr: 22750-94.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO LUIZ CUIABANO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 257 de 607



 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CUIABANO - 

OAB:12.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Em face do exposto, julgo PROCEDENTES os presentes embargos de 

terceiro promovidos por Mário Luiz Cuiabano, em face de Banco Bradesco 

S/A, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.E para tanto, determino a 

baixa da averbação realizada no imóvel objeto da matrícula 29.499 do 

Livro 2-CX, junto ao 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de 

Cuiabá/MT. E para tanto, oficie-se ao Cartório determinando a baixa da 

averbação referente aos autos da execução apensos (Feito nº 

19805-76.2013 – Código: 813328), ressalto que eventuais custas e 

emolumentos para a referida baixa deverão ser arcados pelo banco 

embargado.Condeno o embargante ao pagamento das custas 

processuais, obrigação que ficará suspensa por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Deve cada 

parte arcar com os honorários advocatícios de seu respectivo 

patrono.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, traslade-se cópia desta 

decisão para os autos da execução apensos (Feito nº 19805-76.2013 – 

Código: 813328).Após, desapensem-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098568 Nr: 9959-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR KAIPPER GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, a fim de possibilitar a análise integral do pedido de fls. 65, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 II – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa de 

localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome da 

executada:

- Nair Kaipper Guimarães, CPF n. 009.926.551-61

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1121321 Nr: 19371-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PRADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos constato que ainda não houve a citação da 

executada, logo, para que seja analisado o pedido de constrição de 

valores/bens 79, deve o exequente providenciar a angularização 

processual com a citação da executada.

Assim, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, promovendo 

a citação da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 346506 Nr: 16628-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA, RICARDO NEVES 

COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA TOMAZ DE AQUINO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via AR , bem 

como para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença .

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente para manifestar nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a certificação do decurso ora 

realizada, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 441682 Nr: 18075-35.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH COUTINHO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:1.807-A/MT

 Vistos e etc...

01- Intime-se o sr. Contador Judicial, para manifestar-se a respeito da 

petição de fls. 240 e documentos.

02- Após, voltem-me conclusos.

03- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 955813 Nr: 2938-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 798655 Nr: 5048-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO DE OLIVEIRA TELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.As partes entabularam acordo, consoante fls. 82/84, no 

entanto o executado descumpriu a avença, consoante petição de fls. 

86/89.Observo que o executado não foi formalmente citado, no entanto, 

compareceu espontaneamente nos autos, assim dou-o por citado. Aliados 

ao contexto processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, 

parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do Novo Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Defiro o pedido de penhora online constante de fls. 86/88 do 
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exequente Banco Hsbc Brasil S/A, CNPJ n° 01.701.201/0001-89 e, para 

tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema 

BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o montante do débito 

atualizado em março/2018 - R$ 139.498,56 (cento e trinta e nove mil 

quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes ao 

executado Leonardo de Oliveira Teles - CPF nº 031.266.341-25, e, 

consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante 

desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco 

Central.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

(...).Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807781 Nr: 14235-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FLORES MERGAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.Diante inércia do banco executado, que apesar de 

devidamente intimado, certidão de fl. 123, não pagou a dívida, nem 

ofereceu bens à penhora, tão pouco apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença, certidão de fl. 124.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. 119 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 banco executado, dando-lhe, ciência da 

penhora formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do 

Código de Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 

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.: 1132163 Nr: 23946-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMOS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, 

OLGA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 Vistos etc.Diante inércia dos executados, que apesar de pessoalmente 

intimado, certidão de fl. 40, não pagaram a dívida, nem ofereceram bens à 

penhora, tendo tão apenas apresentado exceção de pré-executividade, 

que foi rejeitada pelo Juízo, decisão de fls. 52/54, que observo passou 

irrecorrida.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. 59 do 

exequente e, para tanto ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, 

pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio de valores até o 

montante do débito atualizado, - R$ 56.350,68 (cinquenta e seis mil 

trezentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) -, que 

eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes aos 

executados (...) 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.: 811658 Nr: 18145-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FERREIRA ALMEIDA, LUIZ 

CARLOS FERREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para trazer aos autos o cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido.

Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 70/71.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1004299 Nr: 25269-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K L COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMÁTICA LTDA - ME, KHALLED OMAS, LAURA DOMINGUES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.O exequente comparece às fls. 83/84 e 85/88 requerendo o 

arresto por meio do sistema Bacenjud, ante a não localização dos 

executados, consoante certidões de fls. 39 e 82.Aliados ao contexto 

processual estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 

836, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro 

como primeira opção para assegurar a efetivação de futura penhora para 

garantir a execução.Assim, com fulcro também em entendimento recente 

do STJ no REsp 1.370.687 – MG (2013/0007753-4), julgado em 

04/04/2013, e ante as disposições do Provimento n. 004/2007-CGJ/MT, de 

26.03.2007, defiro o pedido de arresto, constrição, “online” constante de 

fls. 83/84, pelo exequente Rio Claro Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios Não Padronizados - CNPJ 24.069.420/0001-92, e, para tanto, 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

1303/2018 - R$ 342.205,91 (trezentos e quarenta e dois mil duzentos e 

cinco reais e noventa e um centavos), que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes aos executados: K.L 

Comércio de Produtos de Informática Ltda Me – CNPJ nº 
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17.775.858/0001-20, Khalled Omas - CPF n. 046.572.551-18 e Laura 

Domingues de Oliveira – CPF n. 703.864.561-78, e, consequentemente, 

formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta 

decisão.Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. 

Nos termos do artigo 5º do Provimento n. 04/2007 – CGJ, constituo como 

Auto de Arresto o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

(...) Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, providencie o exequente o regular andamento 

do feito com as citações dos executados, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 814253 Nr: 20729-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENAIDE DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

 Vistos etc.

Devidamente intimado para o pagamento do débito, o executado não pagou 

a dívida e nem ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual 

estão os comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, 

parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como 

primeira opção para fins de penhora para garantir a execução.

Defiro o pedido de penhora on-line constante de fls. 62/63, e para tanto, 

ordeno que se oficie ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio de valores até o montante do débito atualizado em 

março/2018 - R$ 57.047,01 (cinquenta e sete mil e quarenta e sete reais e 

um centavo) que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado: Zenaide do Prado – CPF nº 362.193.711-00, 

e, consequentemente, formalizo o protocolo, cuja cópia faz parte 

integrante desta decisão, excluídas as reservas mantidas pelo Banco 

Central.

Existindo saldo razoável para a garantia do juízo, proceda-se a 

transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos 

termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ.

 Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, constituo como 

Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo sistema BacenJud. 

Intime-se o executado, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para os 

efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se formalizará a penhora quando o seu 

objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, indique 

o credor outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário, servindo a publicação 

desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 858399 Nr: 353-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE SILVA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante inércia da executada, que apesar de pessoalmente 

intimada, aviso de recebimento de fl. 66, não pagou a dívida, nem ofereceu 

bens à penhora, tão pouco apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença, certidão de fl. 67.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. 56/58 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 a executada, dando-lhe, ciência da penhora 

formalizada, para os efeitos do parágrafo 3º do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Caso o valor bloqueado seja irrisório, 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.: 813328 Nr: 19805-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.L.M. CARDOZO CUIABANO -ME, MARIA 

LUISA MUZZI CARDOZO CUIABANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante da baixa da averbação realizada no imóvel objeto da 

matrícula 29.499 do Livro 2-CX, junto ao 6º Serviço Notarial e Registro de 

Imóveis de Cuiabá/MT, realizada às fls. 36/38, determinada nos autos de 

embargos de terceiro apensos (Feito nº 22750-94.2017 – código: 

1255198).Bem ainda, aliados ao contexto processual estão os comandos 

dos artigos 835, inciso I, §1º e 836, §1º, do Código de Processo Civil, que 

indicam o dinheiro como primeira opção para fins de penhora para garantir 

a execução.Assim, considerando os argumentos do banco exequente de 

que os bens imóveis penhorados, temporariamente indisponíveis, não 

servem para garantir integralmente o crédito executado, defiro o pedido de 

complementação da penhora.Ante as disposições do Provimento n. 

004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro o pedido de penhora online 

constante de fls. 59/60 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 as executadas, 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.: 365460 Nr: 3347-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI FUNDOS GARANTIDORES - SFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO ESTRELA ME, JOSE 

RONALDO ESTRELA, MARILANI ELIZABETE DE PAULI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÍSNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16.208/0, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Comparece o exequente às fls. 232/235, pleiteando a reconsideração 

da decisão de fls. 224, que indeferiu a consulta de bens do executado 
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José Ronaldo Estrela, devidamente citado às fls. 205.

Diante dos argumentos expendidos pela exequente, defiro o pedido de 

reconsideração, intime-se a parte autora, para trazer aos autos o cálculo 

do débito atualizado, a fim de possibilitar a análise do pedido de fls. 

232/235, no prazo de 10 (dez) dias.

 II – Defiro o pedido de fls. 222, desentranhe-se o mandado para a citação 

da executada Marilani Elizabete de Pauli, no endereço indicado às fls. 222, 

ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do CPC.

III – Intime-se o exequente para providenciar o recolhimento do depósito da 

diligência ou fornecer meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

IV – Defiro o pedido de consulta junto ao sistema Renajud, para tentativa 

de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome 

dos executados:

- José Ronaldo Estrela ME, CNPJ n.07.857.102/0001-77;

- José Ronaldo Estrela ME, CPF n. 189.269.081-00.

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema 

Renajud, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89720 Nr: 13474-54.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H.C.R. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, 

MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:17603-A

 Vistos etc.

I – Diante do extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não há conta 

para o referido processo, oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, para 

vincular a estes autos, os numerários bloqueados e transferidos, via 

Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem 

judicial de bloqueio dos valores de fls. 635/363 e 641/645, no prazo de 02 

(dois) dias.

II – Intime-se a parte executada e seu advogado, via imprensa, para 

manifestar sobre a petição de fls. 690/692, sob pena de concordância 

tácita, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, cumpridos os itens anteriores, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779148 Nr: 32587-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANSOISE AGUIAR DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S.A, 

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, CARLA DA PRATO 

CAMPOS - OAB:156844/SP, ESIO OLIVEIRA D SOUZA FILHO - 

OAB:15.687/MT-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, consoante 

certidão de fls. 439.

I – Indefiro o pedido de fls. 453, item I, por não ser a via adequada à tal 

pleito realizado pela executada na presente ação.

 II – Intime-se a exequente para manifestar sobre a petição de fls. 407/413 

do executado informando que o Banco Cruzeiro do Sul teve falência 

decretada, que, portanto, está proibido de dispor de seus bens, 

postulando pela expedição em favor do credor de carta de crédito para 

que este possa se habilitar nos autos da falência e receber o valor devido, 

para assim, sua inclusão no quadro geral de credores, no prazo de 05 

(cinco) dias.

III – Consoante o extrato fornecido pelo SiscondDJ, houve depósito 

efetuado pelo executado Banco BMG S/A, em 10/02/2017 no valor de R$ 

188,26 e executado Banco BV – Financeira S/A em 09/01/2018 no valor 

de R$ 313,51.

Diante disso, do valor devido pelos executados Massa Falida do Banco 

Cruzeiro do Sul S/A e Banco do Brasil S/A, deve a exequente regularizar o 

seu cálculo de débito, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para 

apuração do valor do débito dos honorários fixados em sentença, 

descontando os valores depositados, nos parâmetros determinados na 

sentença de fls. 406/408.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 362689 Nr: 32468-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMAR BERNARDINELLI, LUIZ RODRIGO DE PAULA 

BERNARDINELLI, MARCUS VINICIUS DE PAULA BERNADINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - OAB:9.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos e etc...

01- INDEFIRO por absoluta falta de amparo legal, o pedido de dilação de 

prazo para análise do laudo pericial.

02- Via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos.

03- Expeça-se alvará ao senhor perito, para liberação dos honorários 

periciais restantes.

 04- Intime-se o executado para pagamento da quantia apurada no laudo 

às fls. 979, nos termos do artigo 523 e 513, § 2º, inciso I, do CPC.

05- Decorrido o prazo, certifique-se o necessário e retorne os autos 

conclusos.

06- Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 845576 Nr: 49252-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. R. TERCEIRIZAÇÕES DE SERVIÇOS DE 

LIMPEZA LTDA, FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800105 Nr: 6528-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS, CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 
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tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833138 Nr: 38638-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CANINDÉ LTDA EPP, RICARDO 

JOSÉ BETT CORREIA, JOAO MARCELO SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MEIRELLES BASTOS - 

OAB:18725, WÁLLACE ELLER MIRANDA - OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 779294 Nr: 32738-18.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE VALERIA DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE DE PAULA 

SANTOS - OAB:22.298-O/MT, TIAGO DUTRA MORAIS - OAB:16202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Vistos e etc...

01- Tendo em vista a desistência e a decisão de fls. 192, determino a 

expedição do alvará na forma pretendida às fls. 196, verso e após, o 

consequente arquivamento dos autos.

02- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792110 Nr: 46203-94.2012.811.0041

 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): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, conforme 

certidão de fls. 336.

Assim, proceda-se à alteração na capa dos autos, bem como no sistema 

Apolo, fazendo constar como: Ação em fase de Cumprimento de 

Sentença, exequentes: Joana Gardes, e como executado: BV Financeira 

S/A – C.F.F..

II – Assim, intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, § 2º, I e 523 

do CPC.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

III – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 293432 Nr: 11468-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL FREITAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 890874 Nr: 23815-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cobrança de Cédula de Crédito Industrial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA, SAMUEL 

AFONSO SILVADE OLIVEIRA, VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MS/19.645-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 118709 Nr: 7407-49.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINGTON PINTO DE BARROS FILHO, MARIA 

APARECIDA FERREIRA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO 

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:MT 7355/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE 

- OAB:1585-A/MT, LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - 

OAB:10610-B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 10 (dez) dias quanto ao 

contido na petição da parte requerida encartada as fls 430/431, sob pena 

de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810464 Nr: 16956-34.2013.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, 

RAFAEL SANTOS TIMOTHEO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista ainda não ter sido criada a plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça nos termos do art.257, II do NCPC, cumprindo 

determinação do MM Juiz , nos termos da Ordem de Serviço 03/2016, 

impulsiono os autos para intimar a autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comparecer na secretaria da 4ª Vara Esp. Em Direito Bancário a fim 

de retirar o edital expedido e comprovar nos autos a devida publicação em 

jornal local de ampla circulação. É o que me cumpre impulsionar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713956 Nr: 8810-72.2011.811.0041

 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: PEDRO KLOSOSKI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA ITAÚ ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KALYNCA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 8810-72.2011.811.0041, 

Protocolo 713956, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 893447 Nr: 25529-27.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GERMANO CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que apesar de 

constar nos autos toda a documentação pertencente a MANOEL 

GERMANO CAMPOS FILHO,(CPF161.945.861-68) sendo que o mandado 

de busca e apreensão ( apreensão já realizada as fls 33) entretanto 

verifico que consta na peça inicial como parte requerida: DAIANE VIANA 

DA SILVA TAVARES BEZERRA (CPF 022.038.141-01) desta feita ante a 

inconsistência ora relatada impulsiono os autos para expedição de matéria 

para a imprensa a fim de intimar a parte autora para adotar as 

providências necessárias, sanando os autos, a fim de dar o devido 

prosseguimento ao feito com a expedição de edital de citação. É o que me 

cumpre impulsionar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023877-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO METELO GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389/O (ADVOGADO)

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023877-16 .2018 .8 .11 .0041 .  REQUERENTE:  PO R T O B E N S 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: FERNANDO 

METELO GOMES DE ALMEIDA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Portobens Administradora de Consórcios Ltda, propôs a presente Ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de Fernando Metelo Gomes de Almeida. 

O Juízo deferiu a liminar junto ao ID 14546459. O requerido compareceu 

aos autos junto ao ID 14713936, alegando que não há parcelas vencidas 

nos contratos discutidos sob n. cota 11725/122 e 18004/143, consoante 

comprovantes nos ID’s 14713960 e 14713963, postulando pela revogação 

da liminar que deferiu a busca e apreensão dos veículos, bem como, a 

extinção da presente demanda. Pelo exposto, defiro o pedido do 

requerido, revogo a decisão inicial constante no ID 14546459, e para tanto, 

recolham-se IMEDIATAMENTE os mandados de busca e apreensão dos 

veículos, objetos dos contratos. Caso tenha ocorrida apreensão dos 

veículos, expeça-se Mandado de Restituição, ficando desde já autorizado 

o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. II – Em 

seguida, intime-se o requerente para manifestar sobre a petição e 

documentos junto aos ID’s 14713936, 14713960 e 14713963, no prazo de 

10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025694-18.2018.8.11.0041

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:

MURILO LIMA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025694-18.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MURILO LIMA DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos 

etc. I – Intime-se a parte autora para apresentar nos autos o comprovante 

de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. II – Apresentado o documento nos termos acima, cumpra a 

Secretaria a decisão proferida junto ao ID 14691833, no endereço indicado 

ID 14691825, (fls. 02), pelo Juízo deprecante da Comarca de Ouro Preto 

do Oeste - RO, com urgência. Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca 

de Origem, consignando as nossas homenagens. III – Decorrido o prazo 

sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da 

CNGC/MT, devolva-se à Comarca de origem, observadas as providências 

pertinentes. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025966-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PAGOTO CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1025966-12.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: AGNALDO 

PAGOTO CORREA Decisão Interlocutória Vistos etc. Tendo em vista que o 

endereço informado para cumprimento da decisão da Carta Precatória tem 

como destinatário a Comarca de Juína - MT, consoante ID 14714257. 

Proceda a Secretária a devolução da Carta Precatória ao juízo deprecante 

da Comarca de Ecoporanga - ES, para as devidas providências. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017546-86.2016.8.11.0041

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:

ALIANCA DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT0008150A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 7 5 4 6 - 8 6 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALIANCA 

DISTRIBUIDORA DE PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA - ME Sentença 

Vistos etc. Bradesco Administradora de Consórcios Ltda S/A, 

devidamente qualificado, por intermédio do seu advogado, ingressou 

perante este juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão contra 

Aliança Distribuidora de Perfumaria e Cosméticos Ltda Me, também 

devidamente qualificado, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e 

requerendo o seguinte: Alega que as partes celebraram Cédula de Crédito 

Bancário de nº 7527/090, na data de 10/05/2016, do seguinte bem: 

“VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO CLASSIC LS, CHASSI 

8AGSU19F0FR114811, RENAVAM 1018586269, PLACA QBL-7888, COR 

BRANCA, ANO 2014/2015”. No entanto, o requerido não cumpriu com o 

pagamento das prestações, com vencimento em 10/05/2016, ensejando 

com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao 

final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do requerido 

para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. 

Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 

4.193,85 (quatro mil cento e noventa e três reais e oitenta e cinco 

centavos). A inicial veio instruída com documentos, dentre eles o contrato 

em que se funda o pedido junto ao ID 3226299, e também o instrumento de 

protesto pela qual foi o requerido constituído em mora, ID 3226299. Em 

decisão proferida junto ao ID 3247648, foi deferida liminarmente a 

apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a citação 

do requerido para os termos da ação. O bem foi apreendido, consoante 

informação do Sr. Oficial de Justiça no ID 8161325. O requerido 

compareceu aos autos junto ao ID 8138042, pleiteando a purgação da 

mora e a expedição do mandado de restituição do veículo, objeto da lide. 

Diante do comprovante de pagamento das parcelas vencidas e vincendas, 

totalizando o pagamento integral da dívida, consoante ID 8139129. O Juízo 

deferiu em decisão junto ao ID 8146288, o pedido de purgação da mora e a 

restituição do bem, diante do comprovante de pagamento do valor dado à 

causa, bem ainda, determinou a intimação do requerente para manifestar 

acerca do valor depositado. O bem foi restituído ao requerido, consoante 

auto de restituição ID 8314252. O requerente manifestou a discordância 

acerca dos valores depositados a título de purgação da mora, pleiteando a 

intimação do requerido para complementação do valor depositado, 

consoante ID 8246158 Em petição junto ao ID 8746146, o requerente 

comprovou a interposição do recurso de Agravo de Instrumento contra a 

decisão que deferiu a restituição do veículo ao requerido, postulando pela 

complementação do valor depositado pelo requerido. Em decisão proferida 

no Agravo de Instrumento sob n. 1006793-62.2017.8.11.0000, o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao 

recurso, com o entendimento de que compete ao devedor para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. 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 Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda S/A contra Aliança Distribuidora de 

Perfumaria e Cosméticos Ltda Me, 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. O requerido não apresentou contestação, 

entretanto purgou a mora, conforme petição e comprovante de pagamento 

junto ao ID 8139129. Compulsando os autos, verifica-se que o requerido 

foi devidamente constituído 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 junto ao ID 3226299, e também a notificação extrajudicial 

pela qual foi o requerido constituído em mora no ID 226299, demonstrou o 

requerente satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre 

as partes, bem ainda a constituição em mora do requerido. Ora, o autor 

teve que acionar a máquina judiciária para fazer valer o direito de receber 

seu crédito e, somente depois de deferida a liminar, compareceu o 

requerido 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. Maior ia.”  (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 o requerido efetuado o pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas, a extinção da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, por 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e, de consequência, revogo a liminar concedida junto ao ID 

3247648. Declaro quitado o contrato, posto que há nestes autos o 

depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas, 

consoante valor informado pelo Banco requerente na petição inicial. 

Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios em favor da parte contrária, fixados em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor do débito. Intime-se o banco requerente para informar 
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os dados bancários do autorizado para proceder à expedição de alvará 

de levantamento, consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da 

Resolução nº 15/2012/TP. Após, expeça-se alvará para levantamento do 

valor pago a título de purga da mora em favor do banco requerente, com 

os rendimentos. 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.C. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 14 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007207-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES FED NA AREA DO M AMB E MT 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LIVIA DE MOURA FARIA OAB - DF27070 (ADVOGADO)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar o autor para, querendo, impugnar as contestações 

apresentadas aos autos, no prazo de legal. Cuiabá - MT, 14 de agosto de 

2018. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1144189 Nr: 29275-29.2016.811.0041

 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): ANDRÉ LUIS DA SILVA, 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:6.576, GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - PROCURADOR 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - OAB:11.140/MS

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo n.º 

1.265/01, que estabilizou e manteve o requerido André Luis da Silva, 

ilegalmente no serviço público e ainda; declarar nulo todos os atos 

administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, 

reenquadramento progressão, incorporação e, em especial o Ato nº. 

586/03, que o enquadrou no cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”, 

da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Condeno o requerido André 

Luis da Silva ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que são isentos. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais, para no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o 

pagamento ao requerido André Luis da Silva, de qualquer remuneração, 

subsídio etc., proveniente e decorrente do Ato n.º 1.265/01, sob pena de 

incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil 

reais). Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se 

as anotações necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo 

supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao 

representante do Ministério Público.Encaminhem-se cópia da inicial e dos 

documentos que a instruem à Central de Inquéritos do Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, para apurar a prática, em tese, de falsificação de 

documento em relação à declaração de tempo de serviço que o requerido 

André Luis da Silva teria prestado à Câmara Municipal desta 

Capital.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1311446 Nr: 11246-57.2018.811.0041

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E 

DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Destarte, diante do exposto, determino, indefiro a medida liminar 

postulada, pelas razões acima expostas.Ademais, considerando-se que, 

nos termos do art. 3º, § 3º, do Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015), a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial”, com base no artigo 334 do novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de Conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, 

às 13:30 horas (5ª feira).Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência, fazendo consignar no mandado 

que a ausência injustificada, de qualquer das partes, é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça, que se caracterizando será imposta as 

sanções previstas em lei (art. 334, §8º, novo CPC).Na audiência, se não 

houver acordo, iniciará o prazo para apresentação de contestação (art. 

335 do novo CPC).Expeça-se o necessário, intimem-se e cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037021-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. (REQUERENTE)

T. F. R. (REQUERENTE)

K. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA OAB - MT16398 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1037021-91.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 14 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010066-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. C. (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. A. S. (REQUERIDO)

A. C. D. A. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1010066-86.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 14 de agosto de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001131-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARLENE RODRIGUES ALBERNAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIBERTO VAZ GUIMARAES OAB - MT9788/O (ADVOGADO)

MARIA JULIA FERREIRA CASTRO OAB - MT21856/O (ADVOGADO)

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO)

ISABELLE CARVALHO CURVO OAB - MT22069/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIKON ANTUNES GIMENEZ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1001131-57.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa juntada com 

a carta precatória devolvida, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 14 de agosto de 

2018 (assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1034807 Nr: 39005-98.2015.811.0041

 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: CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 340037 Nr: 32963-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDAESL, GHAS, MAADS, AAES, DDAS, MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNBDS, EDAODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - OAB:15388/MT, 

LETICIA FREITAS DA SILVA - OAB:195780, MARCUS VINICIUS 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - 

OAB:5982, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA 

- OAB:16.387, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para remetê-los à Expedição de Matéria para Imprensa a fim de 

proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

para comparecer em Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, para retirar os 

Alvarás, sob pena de remessa dos autos ao Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1000302 Nr: 23613-21.2015.811.0041

 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: VJV, JOSÉ RUBENS VIEIRA, DEBORAH CONCEIÇÃO 

SEABRA MATOS, GABIELA VITÓRIA DE MATOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUNIOR JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, FLAVIO 

HENRIQUE SILVA POZZOBON - OAB:20.740/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, Deborah Conceição Seabra 

Matos e Grabriela Vitória de Matos Vieira, por meio do seu Advogado, para 

manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, requerendo o que 

de direito, acerca das primeiras declarações apresentadas à folhas 92.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 965828 Nr: 7330-20.2015.811.0041

 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: MARCOS ANTONIO CORREA COSTA, EDINEIA FÁTIMA 

SILVA COSTA, CONCEIÇÃO CORRÊA COSTA ITACARAMBY, ROLFF 

PRAYLL OLIVEIRA IRACARAMBY, HELIMAR CORREA DA COSTA 

MARQUES, CREONIL DA COSTA MARQUES, HÉLIO CARLOS CORRÊA 

COSTA, SEBASTIÃO CARLOS CORREA DA COSTA, ALBERTO JORGE 

CORREA COSTA, REJANE SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HELIO ARAUJO COSTA, ESPOLIO 

DE MARIA JOSE CORREA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANE COSTA ITACARAMBY - 

OAB:8755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROSANE COSTA 

ITACARAMBY, para devolução dos autos nº 7330-20.2015.811.0041, 

Protocolo 965828, 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.: 842317 Nr: 46404-52.2013.811.0041

 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: GLADIS PEDDE PUCINELI, ALEX PEDDE PUCINELI, 

VANESSA PEDDE PUCINELI, MATHEUS PEDDE PUCINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE LUIZ PUCINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, FABIO AZEM CAMARGO - OAB:19238-B, SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO - OAB:10001/MT, VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SEBASTIÃO 

CARLOS ARAÚJO PRADO, para devolução dos autos nº 

46404-52.2013.811.0041, Protocolo 842317, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024238-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

AURELIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE AMAURI DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1024238-33.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AURELIO DE ALMEIDA, 

AUGUSTO DE ALMEIDA REQUERIDO: ESPÓLIO DE AMAURI DE ALMEIDA 

Vistos, etc. Indefiro, por ora, o pedido de gratuidade, pelo que concedo, 

excepcionalmente, o recolhimento das custas processuais ao final do 

processo, com fundamento no provimento 18/2012 CGJ. Nomeio como 

inventariante Augusto de Almeida , independentemente de assinatura do 

termo de compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 

(vinte) dias subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano 

de partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. Em 

face dos elementos constantes dos autos, é possível a observância do 

rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 663 

do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a possibilidade de 

conversão para o rito do inventário ou de arrolamento comum. No mesmo 

prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

AMAURI DE ALMEIDA, CPF nº 018.663.288-67, filho de Eclides de Almeida 

e Jandira Tereza de Souza Almeida. Os autos permanecerão em gabinete 

até que a indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja 

informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 

004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser transferidos para 

conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno 

que, em face dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, 

não obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já 

que a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a 

cobrança, e será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019566-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DE VITA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA A M FANAIA OAB - MT10439/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA SILVA DE VITA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

HORTENCIA BEATRICE DE VITA DOMINGOS (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1019566-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JUSSARA DE VITA LIMA 

INVENTARIADO: ELZA SILVA DE VITA Vistos, etc. Custas recolhidas. Em 

face dos elementos constantes dos autos, é possível a observância do 

rito do arrolamento comum, em atenção ao disposto nos arts. 659, 664 e 

665, do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a possibilidade de 

conversão para o rito do inventário ou de arrolamento sumário. Nomeio 

como inventariante Jussara de Vita Lima, independentemente de 

assinatura do termo de compromisso. Intime-se, para que, preste as 

declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, atribuindo valor aos bens 

do espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do 

Código Civil. Nos termos do provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte 

autora, no mesmo prazo, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Citem-se, após, os 

interessados não representados, se for o caso, pelo correio, para que se 

manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome da 

falecida, ELZA SILVA DE VITA, CPF nº 594.256.011-00, Filiação: Pedro 

Antonio da Silva e Vicencia Benedita da Silva. Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado em nome da de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência/inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou interesse 

de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1011706-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU CESARIO DA ROSA OAB - MT0018331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR BLANK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1011706-27.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCELO ANTONIO COSTA 

CARDOSO REQUERIDO: CLAIR BLANK Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Conversão de Separação Judicial em Divórcio, proposta por Marcelo 

Antônio Costa Cardoso em face de Clair Blank, devidamente qualificados 

nos autos. Esclareceu a parte autora que, se separou judicialmente da 

requerida na data de 20 de agosto de 2008, que conta, inclusive, com 

averbação na certidão de casamento, realizada na data de 02/08/2018 – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 267 de 607



id. 14551516, oportunidade em que a requerida voltou a usar o nome de 

solteira. A demandada foi regularmente citada na data de 11 de junho de 

2018, informando que não tem interesse em contestar a ação, o que foi 

certificado no id. 13595982. Não havendo condição a ser comprovada, 

resta dispensada a produção probatória. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido de conversão da separação judicial em 

divórcio, postulado por MARCELO ANTÔNIO COSTA CARDOSO, com 

fundamento nos arts. 226, §6º, da Constituição da República, declarando 

cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive o regime 

matrimonial de bens. OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil para averbação 

do divórcio. Após o trânsito em julgado, expeça-se o devido mandado de 

averbação e procedam-se as anotações e baixas legais, arquivando-se 

os autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020018-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136/O (ADVOGADO)

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO)

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020018-89.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PAULO EDUARDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SIRLENE APARECIDA PELLIZON MOTTA DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens c/c 

Alimentos, proposta por Paulo Eduardo dos Santos, em face de Sirlene 

Aparecida Pellizon Motta dos Santos, devidamente qualificados nos autos. 

A ação foi recebida, na data de 09 de julho de 2018, por meio da decisão 

de id. 14075778, que deferiu a gratuidade processual, arbitrou alimentos 

provisórios, designou audiência de tentativa de conciliação e determinou a 

citação da requerida. No id. 14571524 os advogados habilitados nos autos 

informaram o óbito da parte autora, ocorrido na data de 26/07/2018, 

juntando cópia da certidão de óbito. Na sequência - id. 14709108, pugnam 

pela manutenção desta ação, diante de divergências instaladas em 

relação à pensão por morte do falecido, em que pese a perda do objeto em 

relação ao divórcio. Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se 

que não foi completada a angularização processual, o que se observa da 

certidão de id. 14715795, razão pela qual e, em face da 

intransmissibilidade do direito personalíssimo em discussão, a ação deve 

ser extinta sem julgamento de mérito, sendo que eventuais questões 

pendentes deverão ser dirimidas por meio de ação própria. REVOGO a 

decisão de id. 14075778, notadamente quanto à fixação dos alimentos 

provisórios. Diante do exposto, em face do óbito da parte autora, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

autos independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 14 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: 1021843-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. A. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS MOTA ALVES OAB - 024.774.931-16 (REPRESENTANTE)

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. D. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________ 1021843-68.2018.8.11.0041 Nome: JOÃO 

MIGUEL ALVES BARBOSA Endereço: RUA THOMÁS ANTÔNIO 

MACHADO, 20, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 78055-460 Nome: LAIS MOTA 

ALVES Endereço: RUA THOMÁS ANTÔNIO MACHADO, 20, CPA II, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78055-460 CERTIDÃO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO 

CERTIFICO que, nos termos da determinação judicial, encaminho à Central 

de Mandados os documentos necessários para que a decisão seja 

cumprida servindo a cópia como mandado. Parte: JOHILTON BARBOSA 

FIGUEIREDO Endereço: RUA ROSÁRIO OESTE, Nº 12, QUADRA 76, 

BAIRRO CPA II, CUIABÁ/MT. Justiça Gratuita:SIM Zona: 06 Cuiabá/MT, 14 

de agosto de 2018 Shirlei Freires da Silva

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025969-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA BRUM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANDRI OAB - MS12300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO PAVÃO SENGER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCUS VINICIUS SENGER XAVIER (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1025969-64.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARILDA BRUM DE OLIVEIRA REQUERIDO: EVALDO 

PAVÃO SENGER Vistos. Intime-se para que promova o recolhimento das 

custas e da taxa de diligência, no prazo de 30 (trinta) dias. Com os 

comprovantes juntados à carta precatória, promova-se o cumprimento, 

servindo a cópia da própria carta precatória como mandado (CNGC/MT, 

art. 1.212, § 2º). Decorrido o prazo sem a juntada dos comprovantes, 

devolva-se a missiva ao juízo de origem. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de 

agosto de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016935-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. G. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO)

CLARISSA BOTTEGA OAB - MT0006650A (ADVOGADO)

GLEISON GOMES DA SILVA OAB - MT0019605A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. S. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Vistos. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. 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 junho/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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029990-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZONIA DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FERREIRA FURLAN (RÉU)

RODRIGO FERREIRA LIVRAMENTO (RÉU)

LEONARDO FERREIRA LIVRAMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos, Leuzonia de Oliveira 

Fernandes, devidamente qualificada, propôs a presente Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem em face de 

Juliana Ferreira Furlan, Leonardo Ferreira Livramento e Rodrigo Ferreira 

Livramento. Aduz que conviveu em união estável com o falecido, Sr. José 

Fausto Livramento, por cerca de 27 (vinte e sete) anos, sendo referida 

convivência pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição 

de família, era conhecida de todos os seus familiares, vizinhos e demais 

cidadãos do município, e que a referida união persistiu até o falecimento 

de seu companheiro em 25 de julho de 2017. Determinada a emenda da 

inicial, foi atendida pela requerente. É o breve relatório. D E C I D O. 

Considerando a petição conjunta das partes, firmada pela patrona da 

requerente, bem como procurações outorgada a mesma Advogada, 

converto a presente ação para a sua forma consensual. Estabelece o art. 

1.723 do Código Civil que é reconhecida como entidade familiar a união 

estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, 

contínua e duradoura, e estabelecida com objetivo de constituição de 

família. Tais requisitos estão presentes no caso em tela. As alegações da 

inicial, vieram acompanhadas das declarações dos filhos do de cujus. 

Consta ainda dos autos, diversas fotos da requerente e o então 

companheiro, em ambiente aparentemente familiar, reforçando a 

convicção da existência da união estável. Além disso, comprovaram pela 

certidão de casamento da requerente, com a averbação de divórcio, bem 

como pela certidão de óbito, do de cujus, indicando que ele era solteiro, e, 

sendo assim, entendo não incorrerem nos impedimentos do § 1.º do art. 

1.723 do Código Civil. Ante o exposto, e sendo desnecessária a 

manifestação do Ministério Público, por ausência de interesse de incapaz, 

julgo procedente o pedido. Em conseqüência, declaro a existência de 

união estável entre Leuzonia de Oliveira Fernandes e José Fausto 

Livramento, desde 1990, até a data do falecimento deste, em 25.07.2017. 

Em conseqüência declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, 

nos termos do art. 487, incisos I e III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o necessário, 

arquivando-se ao final com as cautelas de estilo. Justiça gratuita. P. I. C.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011348-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JUNIOR FELIPPE REIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011348-96.2017.8.11.0041. AUTOR: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: PEDRO JUNIOR FELIPPE REIBEIRO Vistos. Macirlene Pereira dos 

Santos propôs a presente ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

estável c/c Alimentos e Guarda em face de Pedro Junior Felippe Ribeiro. 

Inicialmente, foi fixada a verba alimentar ao filho menor, no importe de 20% 

(vinte por cento) dos rendimentos do requerido, e designada ausiência de 

tentativa de conciliação (ID n. 6756999). Tentada a conciliação, a mesma 

foi inexitosa. Foi apresentada a contestação, na qual o requerido alega 

que o valor atribuído à causa está errado, e pede a intimação da parte 

autora para que o corrija. No mérito, pela improcedência. A requerente 

apresentou impugnação no prazo legal. Na movimentação retro, o 

Ministério Público opinou pela designação de audiência de instrução. No 

que diz respeito ao valor atribuído à causa, assiste razão ao requerido. 

Aqui, não foi observado o disposto no artigo 292, III, do Código de 

Processo Civil, que determina para a hipótese, seja atribuída à causa o 

valor correspondente à soma de 12 (doze) prestações alimentares. 

Assim, nos termos do artigo 292, § 3º, de ofício, tendo por base o valor da 

prestação alimentar buscada inicialmente, corrijo o valor atribuído à 

presente ação, que passa a ser R$ 20.728,39 (vinte mil, setecentos e 

vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Não há irregularidades a sanar. 

Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, o 

início da fase instrutória, com o depoimento pessoal das partes e/ou a 

oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de prova que se 

mostre razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de novembro de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão 

comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011348-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JUNIOR FELIPPE REIBEIRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011348-96.2017.8.11.0041. AUTOR: MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS 

RÉU: PEDRO JUNIOR FELIPPE REIBEIRO Vistos. Macirlene Pereira dos 

Santos propôs a presente ação de Reconhecimento e Dissolução de União 

estável c/c Alimentos e Guarda em face de Pedro Junior Felippe Ribeiro. 

Inicialmente, foi fixada a verba alimentar ao filho menor, no importe de 20% 

(vinte por cento) dos rendimentos do requerido, e designada ausiência de 

tentativa de conciliação (ID n. 6756999). Tentada a conciliação, a mesma 

foi inexitosa. Foi apresentada a contestação, na qual o requerido alega 

que o valor atribuído à causa está errado, e pede a intimação da parte 

autora para que o corrija. No mérito, pela improcedência. A requerente 

apresentou impugnação no prazo legal. Na movimentação retro, o 

Ministério Público opinou pela designação de audiência de instrução. No 

que diz respeito ao valor atribuído à causa, assiste razão ao requerido. 

Aqui, não foi observado o disposto no artigo 292, III, do Código de 

Processo Civil, que determina para a hipótese, seja atribuída à causa o 

valor correspondente à soma de 12 (doze) prestações alimentares. 

Assim, nos termos do artigo 292, § 3º, de ofício, tendo por base o valor da 

prestação alimentar buscada inicialmente, corrijo o valor atribuído à 

presente ação, que passa a ser R$ 20.728,39 (vinte mil, setecentos e 

vinte e oito reais e trinta e nove centavos). Não há irregularidades a sanar. 

Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, o 

início da fase instrutória, com o depoimento pessoal das partes e/ou a 

oitiva de testemunhas, sem descurar-se de outro meio de prova que se 

mostre razoável. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de novembro de 2018, às 13:30 horas. As partes deverão 

comparecer para prestar depoimento, acompanhadas de suas 

testemunhas. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004756-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILZA HERANI DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYCIA MARIANA ANJOS DA LUZ OAB - MT21632/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos. WILZA HERANI DE PAULA, 

formulou o presente pedido de Alvará Judicial, para o fim de levantamento 

e saque dos valores depositados na conta vinculada do FGTS, mantida 

junto à Caixa Econômica Federal, bem como PIS/PASEP, da titularidade de 

Jacinto Henrique de Paula, falecido em 05.11.2008, sob os fundamentos 

lançados na inicial. O processo foi distribuído à terceira Vara Cível desta 

Comarca, mas o Juiz ao reconhecer a sua incompetência absoluta, 
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determinou a remessa para distribuição a uma das Varas de Família e 

Sucessões, e o processo foi distribuído a esta Vara. Determinada a 

emenda da inicial, foi devidamente atendida pela requerente. É o breve 

relatório. D E C I D O. Os documentos comprovam que a requerente possui 

legitimidade para formular o presente pedido. Observa-se, entretanto, que 

após determinação da emenda, foram qualificados outros 03 (três) 

herdeiros, ATANI HERANI DE PAULA, ARTUR HERANI DE PAULA e 

ADRIANA HERANI DE PAULA, mas somente o segundo e terceiro 

outorgaram procuração à requerente, a primeira apenas certidão de 

nascimento, e não constam documentos pessoais dos três, em rigor seria 

necessário apresentar esses documentos, mas considerando que a 

requerente é viúva do falecido, e outros três herdeiros são seus filhos 

com o de cujus, e visando celeridade processual, delibero autorizá-la a 

efetuar o levantamento e saque do total; entretanto, deverá ela repassar 

aos filhos, sob pena de responsabilidade civil e criminal, a cota deles, 

salvo se dispensarem. Ante o exposto, estando satisfeitas as exigências 

legais, julgo procedente o pedido. Em conseqüência, defiro o pedido de 

alvará formulado na inicial, autorizando o levantamento e saque dos 

valores porventura creditados, referente ao FGTS, bem como PIS/PASEP, 

da titularidade do falecido Jacinto Henrique de Paula, em favor da 

requerente. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o alvará, 

conforme deliberação supra. Ao alvará deverá ser juntada fotocópia desta 

sentença, ou ser ela transcrita integralmente no alvará. Após, arquive-se, 

com as baixas pertinentes. Defiro a gratuidade da justiça. P. I. C.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1130353 Nr: 23144-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDO, SMP, IPF, CAP, JCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14465-B/MT, Sandra Mara Pereira - OAB:, SANDRA MARA 

PEREIRA - OAB:18975, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim, por ora, indefiro a remoção da curatela, e determino a 

intimação de todos os requerentes, e em especial a senhora Benedita, a 

se manifestar sobre esse pedido que poderá posteriormente ser 

reapreciado.Considerando que o IML suspendeu a realização das perícias 

médicas, e diante da extrema necessidade de elucidação do caso, é 

pertinente a nomeação de um perito particular.Nomeio como médico perito, 

o doutor José Antônio Rogoni Júnior, CRM 6338, com endereço à Rua I, 

105, (Ed. Eldorado Hill Office, sala 16, CEP.: 78048-487, fone.: (65) 

3623-2116, que, nos termos do art. 466 do Código de Processo Civil 

deverá cumprir escrupulosamente, independentemente de compromisso 

legal, o encargo.Na perícia, deverá o Sr. Perito responder aos quesitos 

formulados pelo Juízo à fl. 370, mais os que eventualmente forem 

formulados pelas partes e seus assistentes.Os custos da perícia ficarão 

ao encargo dos requerentes, bem como, o compromisso de agendar a 

data para a realização do ato.As partes deverão apresentar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, os quesitos que porventura não tenham sido 

formulados pelo Juízo e que desejam ver respondidos pelo médico perito, 

bem como, indicarem seus assistentes, caso tenham interesse em fazê-lo. 

Expeça-se ofício comunicando o perito, com cópia anexa desta decisão, 

dos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, se for o caso.Concedo 

o prazo de até 40 (quarenta) dias para a realização da perícia e juntada do 

laudo aos autos.Com o laudo pericial, digam as partes, no prazo de 10 

(dez) dias, a começar pelos autores.Após, ao Ministério 

Público.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de julho de 2018.Sergio 

ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1161893 Nr: 36713-09.2016.811.0041

 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: KSPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AHDCQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE OLIMPIO DE SOUZA 

FILGUEIRAS - OAB:3849/MT, JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS FERLETE 

- OAB:6.404/MT

 Processo n. 36713-09.2016 – Código 1161893

 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 da verba 

alimentar.

 Na decisão de fls. 38/39, foi fixado os alimentos gravídicos, no importe de 

1/3 (um terço) do salário mínimo, e designada audiência de conciliação.

 À fl. 45 consta termo de audiência de conciliação, que resultou inexitosa.

 Às fls. 51/57 foi apresentada a contestação.

 Às fls. 90/95 foi apresentado o agravo de instrumento, ao qual foi negado 

seguimento às fls. 124/129.

 Às fls. 98/99 a requerente apresentou a impugnação.

 Às fls. 116/117 o requerido manifestou pela realização do exame de DNA, 

com resultado positivo acostado às fls. 121/123.

 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 14h: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, 01 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 894473 Nr: 26198-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KGFAS, KPFDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FALCÃO FERREIRA - 

OAB:11.242/MT, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a ação, para o fim de conceder a 

guarda do menor Kauã Gabriel Ferreira de Assunção Santos ao genitor; 

determinar que a convivência materna continue sendo exercida de forma 

livre; exonerar o requerente do pagamento da verba alimentar ao filho, e 

ainda, condenar a requerida ao pagamento de verba alimentar ao menor 

no importe de 27,77% (vinte sete vírgula setenta e sete por cento) do 

salário mínimo, que deverão ser pagos todo dia 10 (dez) de cada mês.Por 

fim, declaro extinto o processo, com julgamento do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

certifique-se e expeça-se o necessário, arquivando-se ao final com as 

cautelas de estilo.Justiça gratuita.Dê-se ciência ao Ministério Público. P. I. 

C.Cuiabá, MT, 09 de agosto de 2018.Sergio Valério Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 879791 Nr: 16606-12.2014.811.0041

 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: VCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRCP, DRCP, PFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DINIZ DA SILVA - 

OAB:17.613/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4.939
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME ABRAÃO 

JAMMAL DE ALMEIDA - OAB:14.535/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido de revisão 

de alimentos, para o fim de fixar a verba alimentar em 5,3 (cinco vírgula 

três) salários mínimos mensais, mais o pagamento da metade das 

despesas com medicamentos, mediante a apresentação de receita.Em 

conseqüência, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, e, considerando que cada parte decaiu 

parcialmente do pedido, condeno-as à sucumbência recíproca, nos termos 

dos artigos 85, § 2º, e 86, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se.P. I. C.Cuiabá, MT, 10 de agosto de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 832846 Nr: 38410-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDFFM, LFM, NDFFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HECM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLÃ MARTINS VARGAS - 

OAB:5.300-B/MT, ELIZETE BAGATELLI GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT

 Processo nº. 38410-70.2013 – Código 832846

 Vistos.

 Considerando o teor da certidão de fl. 766, determino a intimação dos 

requerentes, na pessoa da Dra. Elizete Bagatelli Gonçalves, advogada 

subscritora das alegações finais (fls. 699/707), para que manifestem 

sobre a cota Ministerial de fl. 762, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 900036 Nr: 29854-45.2014.811.0041

 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: TFKS, GKG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA FERREIRA GALENO - 

OAB:13.936/MT

 Processo nº. 29854-45.2014 – Código 900036

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 79.

 Proceda-se com a intimação da parte autora, por carta de recebimento 

(AR), para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.

 Caso não seja localizada no endereço por ela informado nos autos, 

publique-se edital, nos mesmos termos acima determinados.

 Decorrido o prazo de manifestação, certifique-se, e, conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1050549 Nr: 46678-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer de fl. 38.

Proceda-se com a realização do estudo psicossocial 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.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1109319 Nr: 14411-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648/MT, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISSO POSTO: a) ratifico os termos do acordo celebrado à fl. 35 e verso, 

que já foi homologado; b), homologo o acordo de partilha de bens e 

dívidas, celebrado à fl. 41, os quais ficam fazendo parte integrante desta 

sentença; e c) julgo improcedente o pedido de reconhecimento de união 

estável, porque não foi demonstrada a ausência de impedimentos legais 

para que o juízo possa reconhecê-la e declará-la, não obstante tenha sido 

oportunizado por 4 (quatro) vezes, às partes, a sua comprovação (fl. 30, 

fl. 35, fl. 45 e fl. 50).Finalmente, declaro resolvido o mérito do processo, 

nos termos do art. 487, inciso I, combinado com o inciso III, letra “b”, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se 

com as cautelas de praxe.Justiça gratuita.P. I. C.Cuiabá, MT, 09 de agosto 

de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 997596 Nr: 22452-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KACN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 Processo nº 22452-73.2015 – Código 997596

 Visto.

 Kianne Auxiliadora Costa Niszczak propôs Ação de Execução de 

Alimentos em face de Vimar Augusto Niszczak.

 À fl. 24, foi determinada a citação do devedor, para pagamento, nos 

termos da Súmula 309, do Superior Tribunal de Justiça.

 À fl. 77/78 o executado juntou termo de acordo que visa o pagamento do 

débito de forma parcelada, e pediu a extinção da ação.

 À fl. 79 foi determinada a intimação da exequente, para que se 

manifestasse sobre os termos de acordo, ante a ausência de assinatura 

de seu causídico.

 Frente à inércia da exequente, foi decretada a prisão civil do devedor à fl. 

83.

 À fl. 86 a exequente manifestou informando que realmente firmou o 

acordo com o devedor, e que a dívida já foi adimplida, buscando a 

extinção da ação.

 O Ministério Público opinou pela homologação do acordo, fl. 91.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Considerando a informação da exequente, que o débito foi adimplido a 

contento e que nada mais tem a receber no período abordado nesta ação 

executiva, a mesma deve ser extinta. Não há sequer falar em 
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homologação do acordo, que previa curto prazo para quitação da dívida, 

que, segundo afirmação da própria exequente, foi quitada.

 Pelos motivos acima, declaro extinta a execução, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

 Revogo a prisão civil do devedor decretada à fl. 83. Recolha-se o 

mandado, com urgência.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 10 de agosto de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 177221 Nr: 24887-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDC, NM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX RODRIGO MARTINS 

QUIRINO - OAB:360806, HENRIQUE RICARDO DE SOUZA SELLAN - 

OAB:302520, LUCIANE COSTA POSSARI - OAB:17643

 Processo nº. 24887-06.2004 - Código 836/2004

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para manifestar, no prazo legal, sobre o teor 

da petição de fls. 186/187 e documentos que a acompanharam.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2017.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1101182 Nr: 11016-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASGSF, MAGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, JACKSON PELLIZZARI - OAB:13831/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE CARLA GOMES DE 

CASTRO - OAB:10826

 Em face do exposto, julgo improcedente o pedido e assim, declaro 

resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa. Entretanto, considerando ser 

beneficiário da gratuidade, a exigibilidade dessas verbas fica suspensa 

nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com 

as baixas pertinentes.Justiça gratuita.P. I. C.Cuiabá, MT, 10 de agosto de 

2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 818956 Nr: 25251-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSGDA, RCCDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado. Por conseguinte, delibero levantar a interdição provisória da 

senhora Rosely Carvalho Castro de Arruda, decretada à fl. 59, nos termos 

do art. 756, do Código de Processo Civil. Em consequência, nos termos da 

fundamentação acima, nomeio os apoiadores indicados nos autos, a 

saber: Joaquim Souto Gomes de Arruda e Juliana Carvalho Souto de 

Arruda, cônjuge e filha da requerida, respectivamente.Intimem-se os 

apoiadores nomeados, dos termos da sentença, bem como para firmarem 

o termo de compromisso, que deverá ser expedido de imediato, 

especificando os limites do apoio, nos termos acima decidido.Observo, 

ainda, que a substituição dos apoiadores nomeados pode ser determinada 

a qualquer tempo, se verificada a necessidade, nos termos dos §§ 7º e 8º 

do art. 1.783-A, do Código Civil. Dê-se ciência ao Ministério 

Público.Transitada em julgado, certifique-se e proceda-se às 

anotações/retificações na averbação no registro de pessoas naturais, e, 

publique-se a sentença pela imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão 

oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e, em seguida, 

arquivem os autos com as cautelas de estilo. Sem custas.P. I. C.Cuiabá, 

MT, 10 de agosto de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 759733 Nr: 12057-27.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16.898/MT, KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13.451/MT, 

RENATA M. DE A.V. NETO DEBESA - OAB:11.674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT, JOANA AMABILE MORO SILVA - OAB:20.376

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar, dentro do 

prazo de 15 dias, acerca do interesse no prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 600 Nr: 1830-08.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 16.214, PITTER JOHNSON S. CAMPOS - OAB:15.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar a requerente a trazer aos autos as cópias 

necessárias para confecção da Carta de Adjudicação, dentro do prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1024580 Nr: 34126-48.2015.811.0041

 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: ELINEY FERREIRA MENDES, AKIRA CORREA DA 

COSTA, DAGNEL CORREA DA COSTA, AKIRO CORREA DA COSTA, 

RALESSA DOS SANTOS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DAGNEL CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18749/MT, JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA - 

OAB:11811/O, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente DAGNEL CORREA DA 

COSTA a fim de que se manifeste nos termos da decisão de fls. 269/270, 

dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1035272 Nr: 39221-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, NAIME MARCIO MARTINS MORAIS - 

OAB:3847

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerida para manifestar acerca do 

Laudo Psicossocial acostado aos autos, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 751024 Nr: 2766-03.2012.811.0041

 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: DARENI LARROYED DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE WILSON JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JR - OAB:7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para intimar o inventariante a apresentar nos autos a 

certidão negativa de testamento, dentro do prazo de 15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024897-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRE ZANDONADI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT0005495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARQUES FERREIRA DUARTE ZANDONADI (RÉU)

IAGO ZANDONADI (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024897-42.2018.8.11.0041 Vistos. 

Trata-se de ação de regularização de guarda e exoneração de alimentos 

c/c pedido de tutela de urgência em que, conforme qualificação contida na 

petição inicial, figura no polo passivo menor absolutamente incapaz, que 

reside com sua genitora na cidade de Dracena/SP. É o necessário para 

decisão. Dispõe o art. 50 do Código de Processo Civil que: “Art. 50. A 

ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu 

representante ou assistente.” Ainda, no que tange à competência, o art. 

147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que: “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II 

- pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais 

ou responsável.” Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, não obstante a norma contida no art. 147 do ECA constitua 

espécie de competência territorial, por força do princípio da proteção do 

interesse do menor, possui natureza absoluta. Nesse sentido: STJ - 

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE 

ALIMENTOS. PROTEÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. ART. 147, I, DO ECA. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. 1 - A 

Segunda Seção entende que a regra de competência insculpida no art. 

147, I, do ECA, que visa a proteger o interesse da criança, é absoluta, ou 

seja, deve ser declarada de ofício, não sendo admissível sua prorrogação. 

2 - Em discussões como a que ora se trava, prepondera o interesse do 

menor hipossuficiente, devendo prevalecer o foro do alimentando e de sua 

representante legal como o competente tanto para a ação de alimentos 

como para aquelas que lhe sucedam ou que lhe sejam conexas. 3 - 

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito de 

Arneiroz, o suscitante. (CC 102.849-CE, Rel. Ministro FERNANDO 

GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27.05.2009, DJe 

03.06.2009). Em conclusão, o foro competente para dirimir o conflito é o do 

domicílio daquele que reside na companhia do menor, no caso, a genitora, 

de modo que, para garantir e proteger de forma absoluta os interesses da 

criança e do adolescente, é do juízo do domicílio do menor a competência 

para processamento e julgamento desta ação. Diante do exposto, nos 

termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, tratando-se de 

competência absoluta – segundo entendimento do STJ – declaro a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação, 

conforme o disposto no art. 50 e art. 53, inciso II, do CPC c/c art. 147, 

inciso I, do ECA e, em consequência, determino a remessa dos autos ao 

Juízo da Comarca de Dracena – Estado de São Paulo. Dê-se ciência ao 

Ministério Público. Decorrido o prazo para eventual recurso e, procedidas 

às baixas necessárias, remeta-se o feito com as nossas homenagens. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018300-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA MARIA LIRA OAB - MT22796/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. B. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISVALDO PEREIRA DE ASSUNCAO OAB - MT0012240A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1018300-57.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

ANTONIA DOS SANTOS SILVA Endereço: AVENIDA RADIALISTA EDSON 

LUIS DA SILVA, 1.495, quitinete 03, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-000 PARTE REQUERIDA: Nome: MAURO CLEBER BARBOSA DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA SERGIPE, 366, JARDIM PAULISTA, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78065-320 FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO apresentada, no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,14 de agosto de 2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA 

JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034209-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1034209-76.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ROSIMEIRE LIMA DE ANDRADE Endereço: RUA SETE, Rua 1, Quadra 2, 

casa 14, Bairro Vista para Ch, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-035 

PARTE REQUERIDA: Nome: EDIMAR BENTO Endereço: RUA SETE, casa 9, 

Quadra 8, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-702 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima 

qualificada(o), para tomar ciência e providências que entender pertinentes 

quanto ao disposto no DESPACHO prolatado(a) neste processo. 

DESPACHO ID N. 14517833 OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 

de agosto de 2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1034209-76.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA OAB - MT13510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIKA TOSE FAUSTINA DE OLIVEIRA OAB - MT21529/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1034209-76.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ROSIMEIRE LIMA DE ANDRADE Endereço: RUA SETE, Rua 1, Quadra 2, 

casa 14, Bairro Vista para Ch, PEDRA 90, CUIABÁ - MT - CEP: 78099-035 

PARTE REQUERIDA: Nome: EDIMAR BENTO Endereço: RUA SETE, casa 9, 

Quadra 8, JARDIM INDUSTRIÁRIO II, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-702 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA AUTORA, acima qualificada(o), 

para tomar ciência e providências que entender pertinentes quanto ao 

disposto no DESPACHO prolatado(a) neste processo. DESPACHO ID N. 

14517833 OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 de agosto de 2018. Willma Giselle 

Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031557-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (HERDEIRO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO: 1031557-86.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: MARIA 

ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

ed.Avant Garden, - DE 8346 A 10748 - LADO PAR, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 Nome: RICARDO AUGUSTO ASCHAR 

BUFFULIM Endereço: ALAMEDA PANTANAL, 99, LOTEAMENTO 

ALPHAVILLE CUIABÁ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-420 PARTE 

REQUERIDA:Nome: BOLIVAR BUFULIN Endereço: RUA A, ed. Perola ap4, 

TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, para tomar 

ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 14715799), e 

tomar as providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006.CUIABÁ,14 de agosto de 2018. Marya Santana de Souza. 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015413-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRENE SOARES DA SILVA GAHYVA DOS SANTOS (AUTOR)

E. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Soraya MaranhBagio OAB - MT0008079A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1015413-03.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: ELISA 

SOARES RIBEIRO Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 49, NOVO TEMPO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78042-325 Nome: EDIRENE SOARES DA SILVA 

GAHYVA DOS SANTOS Endereço: RUA DAS ORQUÍDEAS, 49, NOVO 

TEMPO, CUIABÁ - MT - CEP: 78042-325 PARTE REQUERIDA:Nome: 

LOURIVAL RIBEIRO DOS SANTOS Endereço: Rod MT 170, s/n, empresa 

FRIGOL S.A, Zona Rural, JURUENA - MT - CEP: 78340-000 FINALIDADE: 

Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o 

feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, acima qualificada, 

para tomar ciência do teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID N. 

14715946), e tomar as providências que entender pertinentes. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.CUIABÁ,14 de agosto de 2018. Marya Santana de 

Souza. Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007501-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDO KIYOSHI CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA ALEKSANDROVNA PRIKHODKO (REQUERIDO)

 

PROCESSO: 1007501-52.2018.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

MARILDO KIYOSHI CARDOSO Endereço: AVENIDA DAS PALMEIRAS, 324, 

CONDOMINIO RIO MANSO, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-850 PARTE REQUERIDA: Nome: ANNA ALEKSANDROVNA 

PRIKHODKO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada (o), para tomar ciência e 

providências que entender pertinentes quanto ao disposto no DESPACHO 

prolatado (a) neste processo. DESPACHO ID N. 12410647 OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CUIABÁ,14 de agosto de 2018. assinado eletronicamente por Willma 

Giselle Santos de Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020099-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. H. B. D. S. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FURTADO GOMES OAB - MT8335/O (ADVOGADO)

NILCELIA BATISTA DA SILVA OAB - 066.162.381-56 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. J. D. S. (RÉU)

 

Dados do Processo: Processo: 1020099-38.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: WITOR HUGO BATISTA DA SILVA PAIVA Endereço: AVENIDA 

MARGINAL B, 08, QUADRA 1B, RESIDENCIAL CLAÚDIO MARCHETTI, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78076-313 Endereço: AVENIDA MARGINAL B, 08, 

QUADRA 1B, RESIDENCIAL CLAÚDIO MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 

78076-313 Endereço: AVENIDA MARGINAL B, 08, QUADRA 1B, 

RESIDENCIAL CLAÚDIO MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-313 

Endereço: AVENIDA MARGINAL B, 08, QUADRA 1B, RESIDENCIAL 

CLAÚDIO MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-313 Endereço: 

AVENIDA MARGINAL B, 08, QUADRA 1B, RESIDENCIAL CLAÚDIO 

MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-313 Nome: NILCELIA BATISTA DA 

SILVA Endereço: AVENIDA MARGINAL B, 08, 1B, RESIDENCIAL CLAÚDIO 

MARCHETTI, CUIABÁ - MT - CEP: 78076-313 Parte Ré: Nome: SAVIO 

ANTONIO JESUS DA SILVA Endereço: RUA ESTANISLAU KOUCENT, 09, 

SETOR DA SAUDE, CONFRESA - MT - CEP: 78652-000 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR para comparecimento em 

audiência designada para o dia 25 de outubro de 2018, às 15h30min, 

conforme dados descritos no teor do despacho proferido nos autos. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 14 de agosto de 2018.assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima.Analista Judiciária.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1081696 Nr: 2364-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSD, GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGD
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANCARLO SANTOS - 

OAB:10.799/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a certidão de fls. 106, no prazo de cinco dias.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014726-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO FONSECA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIRI DE MARCO (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 S P A C H O  P r o c e s s o : 

1014726-60.2017.8.11.0041. AUTOR: SERGIO RICARDO FONSECA 

MORAES RÉU: CLEIRI DE MARCO Vistos, etc. Tendo em vista certidão de 

Id. 1014726-60, designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do 

NCPC) para o dia 12/09/2.018 às 13h30m. Intimem-se as partes para 

comparecerem a audiência supra designada, acompanhada de seus 

advogados/defensores públicos. Deverá constar do mandado que, a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

NCPC), bem como de que, não havendo acordo, a requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pelo réu, quando ambas as partes manifestarem 

expressamente desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, 

inciso I e art. 335, do NCPC), e que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela Autora (art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, 

§1º, do NCPC, o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurado a requerida o direito de examinar seu conteúdo 

a qualquer tempo. Cientifique-se o Ministério Público Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014726-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO FONSECA MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIRI DE MARCO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 

12/09/2018 ÀS 13:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 14 de agosto de 

2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 5ª 

VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023779-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933/B (ADVOGADO)

Silvano Macedo Galvão OAB - MT0004699A (ADVOGADO)

LUCILO DE FREITAS MACEDO FILHO OAB - MT0014415A (ADVOGADO)

Gustavo Vettorato OAB - MT0011001S-A (ADVOGADO)

PAULO COSME DE FREITAS OAB - MT0003739A (ADVOGADO)

JULIANA MACHADO RIBEIRO OAB - MT15581/O (ADVOGADO)

BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO OAB - MT0009192A (ADVOGADO)

JULIANA ROSE ISHIKAWA OAB - MT18210/O (ADVOGADO)

JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK OAB - MT13494/O (ADVOGADO)

NEY ALVES DE ARRUDA OAB - MT4021/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A PARTE AUTORA, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, 

POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA 

COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 12/09/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO. 

CUIABÁ, 14 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016209-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016209-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 
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efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000490-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Dê-se vistas ao 

Ministério Público para manifestação. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005967-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA BATISTA DA SILVA OAB - 027.004.151-67 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANILDO DOMINGOS DE CAMPOS FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil, em razão do que a Senhora Gestora 

deverá agir com as cautelas necessárias. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo 

Civil, intime-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das 

prestações alimentícias vencidas, alusivas ao 13º Salário e Verbas 

Rescisórias, no valor de R$ 2.539,38 (dois mil quinhentos e trinta e nove 

reais e trinta e oito centavos), bem como as prestações que se vencerem 

no curso da ação, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. Se não pagar, não provar que efetuou, ou em caso de não 

restar comprovada a impossibilidade absoluta do adimplemento por meio 

da justificativa (art. 528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão 

pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), 

salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o exime do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). 

Caso o devedor pague as prestações, fica suspensa a ordem de prisão, 

ou se expedirá alvará de soltura, conforme a hipótese. Advirta o devedor 

que o cumprimento da pena de prisão civil não elide o débito, podendo, 

eventualmente, o Ministério Público ser cientificado dos indícios da prática 

do crime de abandono material (art. 532 do NCPC). Tendo sido juntada a 

certidão do Senhor Oficial de Justiça nos autos, intime-se a parte 

exequente, para requerer o que entender de direito no prazo 05 (cinco) 

dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015584-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MARIA CARVALHO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

TEREZINHA DE CARVALHO E SILVA (REQUERENTE)

JESUS PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

DOMINGOS PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

AMANCIO PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

MANOEL PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

LUIS CARLOS PADILHA DE CARVALHO (REQUERENTE)

ADELAIDE CARVALHO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALUSTRA GRACAS PADILHA DE CARVALHO OAB - MT12059/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA PADILHA DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1015584-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO PADILHA DE 

CARVALHO, AMANCIO PADILHA DE CARVALHO, LUIS CARLOS PADILHA 

DE CARVALHO, ADELAIDE CARVALHO DE CASTRO, TEREZINHA DE 

CARVALHO E SILVA, JESUS PADILHA DE CARVALHO, DOMINGOS 

PADILHA DE CARVALHO, MANOEL PADILHA DE CARVALHO, MARIA 

CARVALHO DE ALMEIDA REQUERIDO: BENEDITA PADILHA DE 

CARVALHO Vistos, etc. Defiro por hora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita nos termos da Lei 1.060/50 e artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Nomeio Inventariante o Sr. ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO. Intime-se o Inventariante para providenciar: a) - recolhimento 

do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou 

prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão 

acerca da existência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados; c) – 

Certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome do falecido; d) termo de renúncia. As providências deverão se dar 

no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao Ministério Público. Por fim, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2017. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016687-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. M. T. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATTAN FERREIRA TAQUES MENDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1016687-02.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 
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independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017626-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ASSIS TEOTONIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA TEOTONIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1017626-79.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROBERTO DE ASSIS 

TEOTONIO REQUERIDO: ROSANGELA TEOTONIO Vistos, etc. Oficie – se 

ao juízo deprecante solicitando nova data de audiência, com as 

informações nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a cópia 

de mandado. Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a 

fim de informações e consultas. Após o cumprimento devolva-se com as 

cautelas e homenagens de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019022-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS TAPAJOZ VITOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GREICE DOS SANTOS TAPAJOZ OAB - 028.499.261-59 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEY DA SILVA VITOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019022-91.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Este processo, por seu objeto 

deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do 

Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Inicialmente, ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo 

cumprimento do mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do 

CPC. Desde já autorizo a citação por hora certa, desde que presentes 

seus requisitos. Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o 

pagamento do valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) (art. 523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento 

parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor restante, nos 

termos do art. 523 e §2º, do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título 

executivo judicial (art. 528, §1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da 

multa é a intimação do devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do 

advogado constituído, por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 

2º). Quanto o devedor for representado pela Defensoria Pública ou não 

tiver representante nos autos, deve ser intimado por carta com aviso de 

recebimento (CPC 513 § 2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). 

Caso a execução seja levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em 

julgado da sentença, a intimação ao devedor é feita, por meio de carta com 

aviso de recebimento (CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao 

endereço constante nos autos. Considera-se realizada a intimação se o 

devedor tiver mudado de residência sem prévia comunicação ao juízo 

(CPC 513 § 3º). Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido 

mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação 

(CPC 523 § 3º e 831). O devedor pode apresentar impugnação, 

independente da penhora, alegando os temas apontados no rol legal (CPC 

525 § 1º). Penhorado dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de 

efeito suspensivo é possível mensalmente o levantamento do valor da 

prestação (CPC 528 § 8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a 

imposição de caução (CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 

2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021614-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. V. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE LUZIA SALES DE ALMEIDA OAB - 042.265.911-86 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CAMARGO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Nos termos do artigo 528 do Novo Código de Processo Civil, intime-se o 

devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento das prestações 

alimentícias vencidas, alusivas aos meses de maio, junho e julho de 2.018, 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, 

não provar que efetuou, ou em caso de não restar comprovada a 

impossibilidade absoluta do adimplemento por meio da justificativa (art. 

528, § 2º, NCPC), além de ser protestado o pronunciamento judicial (art. 

528, § 1º, NCPC) ser-lhe-á decretada a prisão pelo prazo de 01 (um) a 03 

(três) meses (art. 528, § 3º, NCPC), salientando ao devedor que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (art. 528, § 7º, NCPC). Caso o devedor pague as prestações, 

fica suspensa a ordem de prisão, ou se expedirá alvará de soltura, 

conforme a hipótese. Advirta o devedor que o cumprimento da pena de 

prisão civil não elide o débito, podendo, eventualmente, o Ministério Público 

ser cientificado dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 

532 do NCPC). Tendo sido juntada a certidão do Senhor Oficial de Justiça 

nos autos, intime-se a parte exequente, para requerer o que entender de 

direito no prazo 05 (cinco) dias. Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís 

Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022909-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. B. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA BATISTA OAB - 028.505.611-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSOMAR MARTINS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo:1022909-83 

.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Este processo, por seu objeto deverá tramitar 

em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 189, II, do Código de 

Processo Civil. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, 

nos termos do art. 98 do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, 

ressalto que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do 

mandado deverá observar o disposto no art. 212, § 2º do CPC. Desde já 

autorizo a citação por hora certa, desde que presentes seus requisitos. 

Intime-se o executado, por mandado, para que efetue o pagamento do 

valor débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) (art. 

523, § 1º, NCPC), sendo que, em caso de pagamento parcial, a multa e os 

honorários incidirão sobre o valor restante, nos termos do art. 523 e §2º, 

do NCPC, cabendo, ainda, o protesto do título executivo judicial (art. 528, 

§1º, do NCPC). O marco inicial de incidência da multa é a intimação do 

devedor. A intimação deve ser feita na pessoa do advogado constituído, 

por meio de publicação no diário oficial (CPC 513 § 2º). Quanto o devedor 
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for representado pela Defensoria Pública ou não tiver representante nos 

autos, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento (CPC 513 § 

2º II) ou por edital, se for revel (CPC 513 §2º IV). Caso a execução seja 

levada a efeito após 01(um) anos do trânsito em julgado da sentença, a 

intimação ao devedor é feita, por meio de carta com aviso de recebimento 

(CPC 513 § 4º). A carta deve ser encaminhada ao endereço constante 

nos autos. Considera-se realizada a intimação se o devedor tiver mudado 

de residência sem prévia comunicação ao juízo (CPC 513 § 3º). 

Mantendo-se inerte o devedor, deve ser expedido mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (CPC 523 § 3º e 831). O 

devedor pode apresentar impugnação, independente da penhora, 

alegando os temas apontados no rol legal (CPC 525 § 1º). Penhorado 

dinheiro, mesmo que a impugnação disponha de efeito suspensivo é 

possível mensalmente o levantamento do valor da prestação (CPC 528 § 

8º). Como se trata de crédito alimentar, descabe a imposição de caução 

(CPC 521 I). Por fim, conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 775251 Nr: 28497-98.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MES, JSDOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Vistos, etc.

Autos n.º 775251

Verifico que a credora obteve a maioridade civil. (fls. 13).

Desse modo, intime-se pessoalmente a Senhora Maria Eduarda Silva 

Nogueira, para regularizar sua representação processual sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1010716 Nr: 27900-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRCDO, LAXR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1010716

Verifico que o credor obteve a maioridade civil. (fls. 12).

Desse modo, intime-se pessoalmente o Senhor Gabriel Ribeiro Claro de 

Oliveira, para regularizar sua representação processual sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1104684 Nr: 12425-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CALLEJON - 

OAB:143883, ROMARIO DE LIMA SOUSA - OAB:18881

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1104684

Deixo de apreciar os embargos de declaração, diante do julgamento do 

Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 1010859 – 

85.2017.8.1.11.000. (fls. 166/176).

Em relação ao Recurso de Agravo de Instrumento, Processo n.º 1010859 

– 85.2017.8.1.11.000 (fls. 166/176) intimem-se as partes, para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 831764 Nr: 37400-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO TEIXEIRA LACERDA - 

OAB:OAB/MT 15.283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamila Aparecida Rodrigues 

Corrêa do Espírito Santo - OAB:OAB/MT 14133

 Vistos, etc.

Código: 831764

Na decisão proferida às fls. 103/103 – verso determinou-se a retificação 

das informações contidas na capa dos autos e junto ao Sistema Apolo, a 

fim de estabelecer no polo ativo: Nilton Ferreira de Souza; no polo passivo: 

Yuri Corrêa de Souza, incapaz, representado por sua curadora, Senhora 

Diana Brasilina Corrêa de Arruda (fls. 79/91), bem como designou 

audiência de tentativa de conciliação; entretanto, não houve as 

retificações necessárias, e, portanto, o atual polo passivo da ação não foi 

citado/intimado para a audiência.

Assim sendo, determino o cumprimento do disposto às fls. 103 – verso, 

primeiro parágrafo, referente a retificação das informações contidas na 

capa dos autos e junto ao Sistema Apolo, a fim de estabelecer no polo 

ativo: Nilton Ferreira de Souza; no polo passivo: Yuri Corrêa de Souza, 

incapaz, representado por sua curadora, Senhora Diana Brasilina Corrêa 

de Arruda. (fls. 79/91).

Após a retificação do polo passivo, proceda-se a inclusão da Doutora 

Kamila Aparecida Rodrigues Corrêa do Espírito Santo, OAB/MT 14.133 

como advogada do polo passivo. (fls. 81).

Visando solucionar o litígio da forma mais célere (art. 3º, §§ 2º e 3º, do 

C.P.C.), designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

25/10/2018 às 15h00m.

Intimem-se as partes, por meio de seus representantes legais.

Notifique-se o Ministério Público, diante da existência de interesse de 

incapaz. (fls. 83).

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2.018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1017652 Nr: 30804-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRCDO, LAXR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A, MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1017652

Verifico que o credor obteve a maioridade civil. (fls. 13).

Desse modo, intime-se pessoalmente o Senhor Gabriel Ribeiro Claro de 

Oliveira, para regularizar sua representação processual sob pena de 

extinção do feito, conforme preceitua o art. 76, §1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (art. 485, IV, do CPC).

 Em caso de não localização, expeça-se intimação via edital, pelo prazo 

legal mínimo, nos termos do parágrafo anterior.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1311557 Nr: 11290-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, IIDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVALDO ALVES DE FARIAS - 

OAB:23264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1311557

Analisando o pedido de reconsideração de fls. 15/16 verifico a existência 

de erro material no que se refere ao montante a ser descontado da folha 

de pagamento do Executado. Isso porque, o valor estabelecido na decisão 

que recebeu a petição inicial foi de R$ 500,00 (quinhentos reais); 

entretanto, o valor correto é R$ 1.389,80 (um mil trezentos e oitenta e nove 

reais e oitenta centavos), conforme se verifica na tabela acostada às fls. 

16, último parágrafo.

Assim sendo, defiro o pedido de fls. 15/16 e determino seja expedido 

ofício ao órgão empregador do Executado: AgroAmazônia Produtos 

Agropecuários S.A., situado na Avenida Tenente Coronel Duarte, n.º 

1.777, Bairro do Porto, em Cuiabá – MT (fls. 06, segundo parágrafo), para 

que proceda com o desconto de R$ 1.389,80 (um mil trezentos e oitenta e 

nove reais e oitenta centavos) na folha de pagamento do Executado em 

observância ao acordo realizado na Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de Sociedade de Fato C/c Definição de Guarda e Pensão 

Alimentícia, Processo n.º 462/2008, que tramitou perante esse Juízo, sob 

pena de incorrer no ilícito penal tipificado no art. 330 do Código Penal 

(Desobediência) e no do art. 22 da Lei de Alimentos (Contra a 

Administração da Justiça).

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 402307 Nr: 34631-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDRC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA 

FERREIRA DA SILVA - OAB:19.662, mariana sasso

mariana sasso - OAB:15960, OCTAVIANO CALMON NETTO - 

OAB:8151/MT, ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ANTONIETA DA 

SILVA - OAB:241398/SP

 Vistos, etc.

Execução de Alimentos

Autos n.º 402307

O Exequente informa que o Cartório de Registro de Imóveis emitiu nota de 

devolução de título em relação ao imóvel descrito às fls. 235, segundo 

parágrafo, alegando que a matrícula encontra-se encerrada. Ao final, 

informa o novo número da matrícula: 48.325 (fls. 237) e requer seja 

expedido novo termo de registro para averbação na matrícula, conforme 

art. 844 do C.P.C.

 Desse modo, defiro o pedido de fls. 236 e determino seja realizada 

penhora do Imóvel inscrito na matrícula n.º 48.325 do Registro de Imóveis 

da Comarca de Lins – São Paulo (fls. 237), mediante termo nos autos. (art. 

845, § 1º do C.P.C.).

 Intime-se o Executado, nos termos do art. 841, § 2º do C.P.C., bem como 

seu cônjuge Andréia Arlete Costa Rios de Barros, residente na Rua Aurea 

de Campos Gonçalves, n.º 163, Jardim Americano, Lins – São Paulo. (art. 

842, do C.P.C.).

Expeça-se carta precatória, para a realização de avaliação do imóvel 

supramencionado. (art. 870, caput, C.P.C.).

 Com relação ao pedido de fls. 117, primeiro parágrafo, o art. 844 do 

C.P.C., estabelece basta apenas cópia do auto ou termo, 

independentemente de mandado judicial, motivo pelo qual não há 

necessidade de ser expedida certidão.

Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias quanto ao laudo.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 435265 Nr: 14114-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSL, JVLDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VINICIUS LEVENTE DE 

MENDONÇA - OAB:16363, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT, RUBIA SIMONE LEVENTI - OAB:13463-B/MT

 ANTE O EXPOSTO, pelo que consta dos presentes autos, revogo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, e DEIXO DE ACOLHER A 

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (FLS. 288/290), por 

Sentença (art. 487, I do NCPC), com resolução do mérito, para que surtem 

seus jurídicos e legais efeitos.Intimem-se as partes.Condeno a parte 

Impugnada ao pagamento de custas, se existentes.Diante do disposto no 

art. 85 do C.P.C., condeno o Impugnado ao pagamento de verba honorária 

no equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atribuído ao valor da 

causa (fls. 286). Por consequência, determino: A pesquisa BACENJUD, da 

existência de saldos e aplicações financeiras em nome do devedor, 

inscrito no C.P.F. n.º879.062.601-04 (fls. 15). Existindo saldo razoável 

para a garantia do juízo, bloqueie-se a importância encontrada e, 

proceda-se a transferência da quantia bloqueada para a Conta Única do 

TJMT, nos termos preconizados pela Instrução Normativa 001/2007 emitida 

pela CGJ. Nos termos do artigo 5º do Provimento nº 04/2007 – CGJ, 

constituo como Termo de Penhora o Protocolo de Bloqueio emitido pelo 

sistema BacenJud. Em seguida, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante legal, para, querendo, apresentar manifestação em 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 854, § 3º do Novo Código de Processo 

Civil. Na hipótese negativa, faculto à exeqüente indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de assim não fazendo, dá-se a 

r e m e s s a  d o  p r e s e n t e  f e i t o  a o  a r q u i v o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche
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 Cod. Proc.: 1133489 Nr: 24378-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDR, FRADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSADR, CEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR ALVES LOPES - 

OAB:15.537-B

 Vistos, etc.

Busca e Apreensão

Autos n.º 1133489

Dê-se vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 402340 Nr: 34627-12.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDRC, JC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 402340

O objeto da ação compreende aos meses de março a julho de 2.009. (fls. 

09).

De acordo com a certidão de fls. 32, o Executado foi citado/intimado 

pessoalmente na data de 22.11.2010.

Diante da existência do débito o Exequente requer a penhora no rosto dos 

autos da Ação de Inventário, Processo n.º 322.01.2000.005011 – 8, em 

trâmite perante a 2.ª Vara Cível da Comarca de Lins - SP, da genitora do 

devedor, no valor de R$ 9.839,80 (nove mil oitocentos e trinta e nove reais 

e oitenta centavos).

 Nos termos da certidão de fls. 57, foi realizada penhora no rosto dos 

autos supramencionados, no valor de R$ 9.839,80 (nove mil oitocentos e 

trinta e nove reais e oitenta centavos).

No despacho proferido às fls. 63 determinou-se a expedição de ofício à 

Comarca de Lins – SP, solicitando informações da Ação de Inventário, 

Processo n.º 322.01.2000.005011 – 8, em trâmite perante a 2.ª Vara Cível 

citada comarca.

 Não obstante os ofícios acostados às fls. 64, 67, 71, 74 e 75, até a 

presenta data não houve resposta.

 Às fls. 91/94 o Exequente requer seja expedido ofício à Comarca de Lins 

– SP, para que transfira o valor penhorado nos autos supramencionados 

para esse Juízo, a fim de ser depositado na Conta Corrente n.º 13808 – 2, 

Agência n.º 1130, Banco ITAÚ, de titularidade do Senhor Diego Fernando 

Dal Rovere Columbari.

Assim sendo, determino:

i) Seja cumprido efetivamente o despacho de fls. 63;

 ii) Seja realizada a transferência do valor penhorado na Ação de 

Inventário, Processo n.º 322.01.2000.005011 – 8, em trâmite perante a 2.ª 

Vara Cível da Comarca de Lins – SP, para a Conta Única do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, vinculado aos presentes autos.

 Em seguida, intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 

05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

 Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1291906 Nr: 5541-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSLEI GABRIEL BRAGA NOGUEIRA, MES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA SILVIA DE OLIVEIRA ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Autos n.º 1291906

Aguarde-se o cumprimento do despacho proferido nos autos de Código 

775251.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1074124 Nr: 57152-75.2015.811.0041

 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: ZELITO DIAS EVANGELISTA, ANA ELIZABETH DA 

CONCEIÇÃO, SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO EVANGELISTA, ELIETE DIAS 

EVANGELISTA BENEVIDES, TEREZA DIAS EVANGELISTA, PAULO CESAR 

DIAS EVANGELISTA, WANDERLEIA DA SILVA, MMEDS, PLEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DIAS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1074124.

Determino a intimação do inventariante para que cumpra o primeiro 

parágrafo da decisão de fls. 54, sob pena de arquivamento.

Determino a realização de busca de veículos em nome do de cujus pelo 

Sistema Renajud.

 Cumpra-se

Cuiabá, 10 de agosto de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 999509 Nr: 23223-51.2015.811.0041

 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: IVANI SILVA COSTA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIRSON CAMARGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:10535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Código nº 999509.

Intime-se a requerente na pessoa de seu patrono, via DJE, bem cmo o 

requerido na pessoa do Defensor Público, para manifestar nos autos em 

relação às fls. 52/53, bem como quanto o interesse no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012388-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKCIANE DA SILVA ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NILSON CONSTANTINO ZUGAIR OAB - MT7.243 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVÃO APARECIDO DE SOUZA (RÉU)
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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 : 

1012388-79.2018.8.11.0041. AUTOR: JACKCIANE DA SILVA ARRUDA 

RÉU: CRISTOVÃO APARECIDO DE SOUZA 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 50% (cinquenta por 

cento) do salário mínimo, R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), 

valor este que entendo o mais adequado no momento, tendo em vista que 

não há nos autos comprovação do valor que o requerido recebe como 

salário, possibilitando a satisfação mínima das necessidades dos 

menores, a ser pago até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em 

conta bancária a ser apresentada pela genitora. Quanto ao pedido de 

visitas, determino que às visitas a serem realizadas pelo pai aos filhos, 

será realizada em finais de semanas alternados, devendo o genitor pegar 

os filhos no sábado às 08:00h e devolver no domingo às 18:00h. . Nas 

festividades de final de ano, passará, alternadamente, o natal com o pai e 

o ano novo com a mãe, invertendo-se no ano seguinte; nos dias em que 

se comemora o dia dos pais, com o pai e nos dias que se comemora o dia 

das mães, com a mãe. Dia do aniversário do pai passará com o pai e 

aniversário da mãe passará com a mãe. Designo audiência de tentativa de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia _12____/__09__/__2018___ 

às ___14__h:_00___min, em razão do disposto no parágrafo único do art. 

693 do Novo Código de Processo Civil[i]. Cite-se o requerido, por mandado 

no endereço 11638048 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, 29 de maio 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.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016716-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. D. N. D. L. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIR NASCIMENTO DE LIMA OAB - 030.223.171-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROSENDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Terceira Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Terceira Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016922-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. W. C. S. (EXEQUENTE)

L. W. C. S. (EXEQUENTE)

GIOVANNA CAMPOS SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE FERREIRA CAMPOS OAB - 812.707.121-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAMAR DE OLIVEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019009-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA ELIAS SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERLEN DA SILVA ELIAS OAB - 010.703.811-01 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBSON DA SILVA SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Quarta Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Quarta Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021124-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. L. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYSE GONCALVES DE FIGUEIREDO OAB - 002.235.381-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CHARLES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente.. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 
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cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022364-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. D. S. (EXEQUENTE)

E. D. D. S. (EXEQUENTE)

T. R. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE IVONE RONDON DUARTE OAB - 999.918.371-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO GONCALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Terceira Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. . Assim, o Juízo competente é o da Terceira Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, 

vejamos o teor do art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O 

cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu 

a causa no primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a 

remessa dos presentes autos ao insigne juízo da Terceira Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, mediante as 

devidas baixas e anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima 

urgência. Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022974-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PEREIRA BENDLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ELAINE SILVA BENDLER OAB - 017.173.861-64 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARMELITO PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023253-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETLYN FERNANDA SILVA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

Vistos, etc. A presente demanda fora proposta perante a Quinta Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta comarca, no entanto fora o 

nobre juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o prolator da sentença que fixou os alimentos em favor do 

exequente. Assim, o Juízo competente é o da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta comarca. Sobre o tema, vejamos o teor do 

art. 516, II do Código de Processo Civil: Art. 516. O cumprimento da 

sentença efetuar-se-á perante: [...] II - o juízo que decidiu a causa no 

primeiro grau de jurisdição; [...] Diante do exposto, determino a remessa 

dos presentes autos ao insigne juízo da Segunda Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta comarca, mediante as devidas baixas e 

anotações. Às providências. Cumpra-se, com a máxima urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009676-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEDROSO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTÔNIO BONFIM DA SILVA (RÉU)

KAMILLA ANDREIA NUNES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 14723438 é 

tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021185-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO SOUZA SANTOS OAB - MT17708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. B. V. C. (REQUERIDO)

M. P. V. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14700611, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013543-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAUFICK MIGUEL CHEDICK (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1013543-20.2018 VISTOS, ETC. Cuida-se do procedimento de 

apresentação de Testamento Público, formulado pelo testamenteiro PAULO 

HUMBERTO BUDOIA, que tem suas regras disciplinadas nos arts. 735 e 

seguintes do Código de Processo Civil e artigos 1.864 ao 1.867 do Código 

Civil. Desta feita, manifeste-se o Ministério Público em 15(quinze) dias, e, 
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após, conclusos. Expeça-se o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 

14 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008392-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. R. D. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1008392-73.2018.8.11.0041 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 13376843, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

04/10/2018, às 15:20 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, 14 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012506-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO VALTER SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1012506-55.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que os 

documentos anexados a exordial não contêm a devida descrição 

identificadora de cada arquivo, conforme as disposições do art. 32 e s.s, 

da Resolução TJMT/TP nº 03 De 12 de Abril de 2018 - PJE, ad litteram: Art. 

32. Será de responsabilidade do peticionante a classificação e 

organização dos documentos digitais ou digitalizados e anexados às 

petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais. § 1º 

Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar 

descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos 

e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos 

puder ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do 

contraditório e da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova 

apresentação, bem como a exclusão dos anteriormente juntados.(g.n) Em 

decorrência, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a situação, acostando de forma individualizada a 

documentação, descrevendo cada arquivo minuciosamente, sob pena de 

indeferimento da inicial. De outro norte, constato, ainda, em uma análise 

perfunctória dos autos, que não fora encartado ao processo 

laudo/atestado lavrado por profissional identificado como especialista na 

patologia aventadamente sofrida pela interditanda, além de o laudo médico 

de ID. 13118490 – Pág. 8 apenas apontar patologias e a indicação de que 

a interditanda tem autonomia e capacidade civil, psíquica, física e social 

totalmente comprometidas, razão pela qual, faculto à parte autora que 

instrua o processo, no mesmo lapso suso, com atestados, laudos, exames 

e receitas médicas que possuir, com o fito de demonstrar o fato ventilado 

na exordial. Decorrido o aludido interregno, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. Às providências. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

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 

14715844, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011710-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - MT23778/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. V. A. (RÉU)

M. F. V. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1011710-64.2018.8.11.0041 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 14655596, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/10/2018, às 13:40 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, 14 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018311-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. B. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. J. D. O. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14715844, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1017997-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JORGE CARDOSO CHEDICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TAUFICK MIGUEL CHEDICK (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1017997-43.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) INVENTARIANTE, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

14708228. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006774-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELLY RONDON BARRETO (REQUERENTE)

FABIANA RONDON BARRETO (REQUERENTE)

OROZIMBO JOSE ALVES GUERRA NETO (REQUERENTE)

DAYSE MARY RONDON BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT0013352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de DALVA BARRETO RONDON (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006774-93.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

13965470 - "(...) De outro norte, nos termos do provimento n° 

56/2016–CNJ, determino a intimação da parte autora, para que, em 15 

(quinze) dias, traga aos autos certidão de inexistência de testamento 

deixado pela autora da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial 

de Serviços compartilhados. Por fim, verifico que o nome da de cujus está 

divergente nos documentos pessoais dos requerentes, e, por esta razão, 

determino a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que sejam 

juntados documentos hábeis a comprovar que os requerentes são filhos 

da falecida, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do 

NCPC. Intime-se e cumpra-se. Às providências." Cuiabá/MT, 14 de agosto 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1024089-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. V. D. S. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - 003.819.041-99 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. P. (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 

14715510, impulsiono os autos para intimar a parte autora/exeqüente a fim 

de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028955-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor da certidão de ID 

14737841, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, no 

prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 265664 Nr: 23413-29.2006.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPPN, ALP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - 

OAB:21235/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimado (fl. 123v), o executado deixou transcorrer o prazo 

sem se manifestar.

Assim, nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exeqüente a fim de, no prazo 

legal, se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1067914 Nr: 54472-20.2015.811.0041

 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: GALP, LDRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT, FLÁVIO FERNANDO LEAL LAWALL - 

OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 54472-20.2015 (cód. 1067914) VISTOS, ETC. Trata-se de 

Ação de Inventário interposta por Graciele Aparecida Leão Pereira em 

razão dos bens deixados pelos seus genitores Lenina Maria Leão Pereira 

e Luiz Carlos Pereira, todos qualificados.Às fls. 47/48, o juízo recebeu a 

presente ação tão somente referente ao de cujus Luiz Carlos Pereira, 

deferindo os benefícios da gratuidade da justiça, bem assim nomeando a 

requerente como inventariante.Primeiras declarações apresentadas às fls. 

53/57, onde a inventariante informa que o seu genitor (falecido) deixou 

também outro filho, Luciano dos Reis Pereira.Às fls. 64/65 o Sr. Luciano 

dos Reis Pereira encarta petição no processo.Às fls. 113/115 o herdeiro 

Luciano não apresentou objeção quanto ao plano de partilha formulado 

pela inventariante, entretanto, não concordou com a avaliação dos 

imóveis, concordando somente quanto ao valor do veículo.À fl. 182 fora 

procedida a avaliação do imóvel localizado à Rua Macaua, nº 127, bairro 

Pedregal, Cuiabá/MT, na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais).Ante 

a ideal “06” nestes autos, e os outros 50% desta mesma à Avenida Isaac 

Povoas, em Cuiabá/MT, disponibilizado à venda, no prazo de 10 (dez) 

dias.Indefiro o pedido de bloqueio de contas, veículos e imóveis em nome 

da Sra. Graciele Aparecida Leão Pereira, pois tais medidas não são 

cabíveis nesta ação.Por último, cumpridas as determinações supra, 

certifique-se e volvam-me conclusos para deliberação no tocante à 

suspensão do processo, nos termos do art. 313, I do NCPC.Às 

providências.Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1146391 Nr: 30173-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOF, EODF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO RENÉ ARRAIS - 

OAB:PROM. JUST.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista que quando da publicação da sentença de fl. 127 estava 
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desatualizado o cadastro dos autos, impulsiono os autos para realizar 

nova publicação do dispositivo daquela, cujos termos são os seguintes: 

"(...) ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no art. 485, IX, do 

NCPC. Sem custas, despesas e honorários advocatícios. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se observadas as formalidades legais. Por 

fim, no que atine a pretensão de abertura de inventário, tal providencia não 

poderá ser externada neste feito, razão pela qual, determino que seja 

desentranhada às petições e documentos de fls. 111/117 e fls.118/126, 

devendo ser entregue à sua subscritora, para adotar as providências que 

julgar pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 237321 Nr: 6399-32.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECRR, AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507

 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) SÁVIO DANILO LOPES 

LEITE 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007708-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. O. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

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. 1007708-51.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença cujo título executivo judicial correlato é originário 

de demanda que tramitava na 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Capital, todavia, o presente fora distribuído para esta 

serventia cível. Desta feita, a teor do disposto no artigo 516, II, do Código 

de Processo Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para 

processar e julgar este feito, e, na sequência, determino a remessa à 1ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. Providencie o 

Sr. Gestor o necessário à implementação da presente decisão. Intimem-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. Elza Yara Ribeiro 

Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016330-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO FRANCISCO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ricardo Vidal OAB - MT0002679A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024331-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CM - CERIMONIAL E EVENTOS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PEREIRA PRADO OAB - MT0014521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE - SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: 

"Assim, entendendo que foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, defiro a liminar pleiteada nesta ação mandamental, para o fim 

de determinar ao impetrado a imediata reinclusão da impetrante no Simples 

Nacional, desde que o motivo da exclusão seja o débito indicado no id. 

14551974. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via 

da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações 

de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO"

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009798-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO ALVES BRANICIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO EMILIO GARCIA DE MORAES CHAGAS OAB - MT16605/O 

(ADVOGADO)

DORALICE FRANCISCA GARCIA OAB - MT7444/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Certidão de Tempestividade e Impulso 

Processo Judicial Eletrônico nº. 1009798-03.2016.8.11.0041 Autorizado 

pela legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

as partes para, querendo, manifestem quanto à juntado do laudo pericial. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014914-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIR FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Certidão de Tempestividade e Impulso 

Processo Judicial Eletrônico nº. 1014914-87.2016.8.11.0041 Autorizado 

pela legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

as partes para, querendo, manifestem quanto à juntada do laudo pericial. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019942-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ Certidão de Tempestividade e Impulso 

Processo Judicial Eletrônico nº. 1019942-36.2016.8.11.0041 Autorizado 

pela legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

a partes para, querendo, manifestem quanto a juntada do laudo pericial. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024915-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024915-63.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO 

A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA IMPETRADO: COORDENADOR 

DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Analisando 

detidamente o caderno processual, verifico a necessidade da impetrante, 

viabilizar emenda à inicial, mediante a correta indicação das autoridades 

coatoras, nos termos previstos na Lei nº 12.016/2009. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024895-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTOS ROCHA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1024895-72.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE SANTOS ROCHA DE 

SOUSA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos 

comprovantes de sua condição financeira noticiada na espécie, sob pena 

de indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016045-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLIETE LEMES DA SILVA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016120-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE OLIVEIRA JANKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1009384-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009384-05.2016.8.11.0041. IMPETRANTE: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos etc. 

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. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006222-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRDES ANTONIO ARINOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GUIA MAINARDI OAB - MT0018502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. JAIRDES ANTONIO ARINOS deduziu a ação referenciada, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos qualificados pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. O feito teve seu trâmite normal, 

sendo que no id. 9167532, o Autor pugna pelo arquivamento do feito, já 

que o objeto da ação foi extinto. Instado a se manifestar, o Requerido 

anuiu ao pedido de exarado pelo Autor. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO o pedido de desistência realizado pela parte autora, 

julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, e, com base no artigo 90, do 

mesmo códex, condeno o Autor no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 3º, I, do CPC. Consigo, 

entretanto, que por ser beneficiário da justiça gratuita (id. 1055857), fica 

isento do pagamento de sua sucumbência pelo prazo de 5 (cinco) anos, 

sendo que, findado o prazo, é incumbida a parte contrária comprovar que 

a insuficiência de recursos do referido deixou de existir, conforme 

disposto no § 3º, do artigo 98, do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

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: 1004198-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

USIAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por USIAS 

PEREIRA DA SILVA, contra Sentença proferida no id. 4965269, sob o 

argumento de que a referida esta eivada de contradição, já que utilizou 

fundamentos equivocados, e ignorou o julgamento do RE 561.836-RN. 

Desnecessária a manifestação da parte contrária. É o sucinto relato. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade 

ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, 

tal como foi lançado. No mais, cumpra-se o comando judicial embargado. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001782-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICE BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007082A-O 

(ADVOGADO)

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - MT3850 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, observo que a Autora não deixou 

claro em qual classe profissional se encaixa, e que, além disso, na ficha 

financeira apresentada não consta seu nome. Intime-se a Autora, 

portanto, para que colacione documentos capazes de suprir as omissões 

enumeradas acima, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, retornem-me os auto conclusos. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024724-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELVITO JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024724-18.2018.8.11.0041. AUTOR: ROSELVITO JOSE DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispõe o artigo 98, caput, do CPC 

que, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários 

advocatícios. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, 

assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento “aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. J. Cretella Jr., nos Comentários à 

Constituição - Vol. II, p. 819, analisando o art. 5º, LXXIV, refere Pontes de 

Miranda, que diferenciou assistência judiciária do benefício da justiça 

gratuita, dizendo: “(...) Benefício da justiça gratuita é direito à dispensa 

provisória de despesas, exercível em relação jurídica processual, perante 

o juiz que tem o poder-dever de entregar a prestação jurisdicional. Instituto 

de direito pré-processual, a assistência judiciária é a organização estatal, 

ou paraestatal, que tem por fim, ao lado da dispensa provisória das 

despesas, a indicação de advogado. O instituto é mais do direito 

administrativo do que do direito civil, ou penal.” Não pode a parte pretender 

que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a 

necessidade real, justificando a concessão do benefício. In casu, a seguir 

do holerite acostado aos autos id. 14596775, verifico que o autor aufere 

mensalmente a quantia liquida de R$ 16.522,15 (dezesseis mil, quinhentos 

e vinte e dois reais e quinze centavos). Portanto, esta situação demonstra 

que o requente não faz jus ao benefício ora pleiteado, pois vive em 

situação econômica que entendo totalmente favorável ao pagamento das 

custas do processo. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVAS - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme inteligência do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, os benefícios da justiça gratuita somente 

serão concedidos aos que comprovarem documentalmente a situação de 

hipossuficiência financeira. Assim, nos termos do artigo 5º da Lei l.060/50, 

o juiz não está obrigado a conceder os benefícios da justiça gratuita diante 

da mera juntada de declaração de pobreza. A hipossuficiência tem 

presunção relativa e deve ser evidenciada satisfatoriamente para que 

possa ser deferida em juízo.” (TJMT - Ap 101422/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018). (ressaltamos) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. 

PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO CONFORTE A TESE DO RECORRENTE. 

NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA 

PELO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 100 DO CPC/15. POSSIBILIDADE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. A concessão do benefício é possibilitada às 

pessoas físicas que comprovem estar em dificuldades financeiras, nos 

termos do artigo 98, caput, do CPC/15. Posicionamento do Enunciado nº 49 

do Centro de Estudo do Tribunal de Justiça do RS. Caso. A prova 

documental produzida demonstrou que o rendimento mensal do agravante 

perfaz valor superior a cinco salários mínimos, não fazendo jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita postulado. Além disso, a 

situação do requerente demonstrada pela declaração de imposto de renda 

é incompatível com a condição de necessitado, razão pela qual resta 

mantida a decisão que indeferiu o benefício. Aplicação da multa prevista 

no parágrafo único do art. 100, do CPC/15. No caso concreto, deve ser 

mantida a penalidade, diante da má-fé do recorrente em tentar alterar a 

verdade acerca da sua condição financeira, o que restou evidenciado nos 

autos. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70077247633, 

Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni 

Conti, Julgado em 02/05/2018). (destacamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 

INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM COMPROMETIMENTO 

FINANCEIRO. 1. Para a concessão da gratuidade judiciária, deve estar 

demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente, cujos 

rendimentos, sem maiores perquirições, devem estar abaixo do 

equivalente a cinco salários mínimos. 2. Caso concreto em que o 

agravante possui renda superior a cinco salários mínimos. Ausência, 

ademais, de elementos que indiquem um comprometimento financeiro 

capaz de justificar o deferimento do benefício processual colimado, 

prestigiando-se a posição do julgador de origem que está próximo do seu 

jurisdicionado e da realidade da região. AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravo 

de Instrumento Nº 70077488500, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 26/04/2018). 

(negritamos) Desse modo, ante a ausência de preenchimento dos 

pressupostos necessários à concessão da gratuidade judiciária, o 

indeferimento é medida que se impõe. Ante ao exposto, INDEFIRO a 

gratuidade da justiça ao requerente. Por conseguinte, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025073-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACIEL MENEZES MEURER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE CUIABÁ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo placa PVY-0636, 

cor: Preta, marca/modelo Renault/Sandero EXPR 16, de propriedade da 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307430 Nr: 16595-27.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERMANO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 

GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA (AMBITO 

ESTADUAL), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUARES ANTONIO BATISTA DO 

AMARAL - OAB:2638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT, MARIA LUIZA DA C. CAVALCANTI - 

PROC DO ESTADO - OAB:, WYLERSON VERANO DE A. SOUSA - PROC. 

ESTADO - OAB:3968-MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876863 Nr: 14703-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SANTANA DE OLIVEIRA, EDJANE MÁRCIA 

MOREIRA, MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, CANDIDO MUNIZ 

MARQUES DA SILVA, ELEONORA ANGELA RONDON DA SILVA, 

NICADOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, ALICE APARECIDA DE PAULA, 

JUNIOR CEZAR DOS SANTOS BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841514 Nr: 45767-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROCHA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876863 Nr: 14703-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA SANTANA DE OLIVEIRA, EDJANE MÁRCIA 

MOREIRA, MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, CANDIDO MUNIZ 

MARQUES DA SILVA, ELEONORA ANGELA RONDON DA SILVA, 

NICADOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO, ALICE APARECIDA DE PAULA, 

JUNIOR CEZAR DOS SANTOS BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 821155 Nr: 27370-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE FRANCISCO DE PAULA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10.497-A/MT, KELEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - 

OAB:14.218/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC.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.Após, 

transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

cautelas de praxe.P. I. C. Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831535 Nr: 37204-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 
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indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 940035 Nr: 54574-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO NUTRIBRÁS LTDA, PAULO CEZAR 

LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO MIGUEL BOWENS DA 

SILVA - OAB:17667/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denize Costa Santos 

Borralho - OAB:3607, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 940035 – Procedimento Ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

ordenara a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 706199 Nr: 423-68.2011.811.0041

 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: EDILSON HENRIQUE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 706199 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cumpra-se a determinação exarada nos embargos à execução apensos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784683 Nr: 38502-82.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO NOBRE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Autos n.º 784683 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Intime-se a parte a autarquia ré para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1016042 Nr: 30160-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA VENTURA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º 1016042 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 129, 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, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 288619 Nr: 9158-32.2007.811.0041

 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: JUNIOR DA COSTA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CESAR ROSADA - 

OAB:5868/MS, VALERIA ADOLFO ORGEDA ROSADA - OAB:20909/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DANTAS PINHEIRO- 

PROC. FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 288619 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Intime-se o expert nomeado na espécie para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder os quesitos formulados pelo juízo às fls. 84/85.

Com as respostas, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 18705 Nr: 4459-81.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CEZAR DA CUNHA, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 

LOPES - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 18705 – Execução

 Vistos, etc.

Considerando que não foi possível acessar os dados da parte executada 

através do INFOJUD, conforme documento anexo, prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial de fl. 84.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 724407 Nr: 20067-94.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIUCE MERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLÁUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN GNOATTO - OAB:5.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE CUIABÁ / MT - OAB:

 Autos n.º724407 – Procedimento Ordinário

Vistos etc.

 Considerando a desistência da produção de prova oral pela parte autora 

(fl. 135), cancelo a audiência aprazada à fl.132.

No mais, sobre o petitório de fls. 136/149, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de cinco dias.

Após, colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 807946 Nr: 14404-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Caução->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLUS ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILDER NORIO OHARA - 

OAB:8261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA - OAB:10.730/MT

 Autos nº 807946 – Cautelar

 Vistos etc.

Compulsando atentamente os autos, verifico que o Estado de Mato Grosso 

efetivou a inscrição dos débitos objetos deste processo na dívida ativa, 

gerando as CDAs 820564, 820576, 820577, 820578 e 820579 (fls. 

103/107).

A Resolução nº 023/2013/TP do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é 

clara ao declarar a competência da Vara de Execução Fiscal da Capital 

para processos que tenham objeto semelhante ao caso vertente, 

excetuando a hipótese das ações em que não ocorreu a inscrição dos 

débitos em dívida ativam, vejamos:

 “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatadas e os incidentes dele 

decorrentes com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa.”

 Logo, a competência para processar o feito é da Vara de Execução 

Fiscal, por se tratar de crédito inserido em dívida ativa.

Ante ao exposto, DECLINO da competência para conhecimento e 

julgamento da presente lide em favor do juízo da Vara Especializada de 

Execução Fiscal da Comarca da Capital.

Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as baixas 

necessárias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 340382 Nr: 10868-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO LUIZ ZUFFO DE PAULA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADOR DE ATENDIMENTO E 

ENTREGA DE MEDICAMENTOS A USUÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PAROLIN - 

OAB:8023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) 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, 13 de agosto de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 989851 Nr: 18459-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE VEIGA ULBERG DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pelo embargante é 

tempestivo. Assim, impulsiono ao autos a fim de intimar a parte embargada, 

para querendo apresentar contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1046104 Nr: 44417-10.2015.811.0041

 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): EDILSON HENRIQUE DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 Autos n.º 1046104 – Embargos à execução

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos à execução opostos pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da execução de sentença que lhe 

move EDILSON HERINQUE DIAS, aduzindo, em síntese, a ocorrência de 

nulidade quanto sua intimação da sentença prolatada no feito apenso.

Instado a se manifestar o embargado concordou com as alegações do 

embargante (fl. 12).

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Prevê o art. 183, §º do CPC, que:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo 
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em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem 

terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

Compulsando os autos principais apensos (cód. 706199), verifico que não 

ocorreu a remessa do feito a autarquia ré, a fim de que esta fosse 

intimada da sentença, o que se vê é que houve apenas a publicação do 

julgado no Diário de Justiça (fl. 84).

Assim, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTES os presentes 

embargos à execução e, por conseguinte, DECLARO NULA citação 

efetivada à fl. 84 do feito apenso.

Condeno o embargado 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.

Traslade-se cópia para os autos principais e, após, transitada esta em 

julgado, certifique-se e arquivem-se, com as cautelas de praxe.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 818299 Nr: 24664-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMIRES MARTINS ANTUNES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 818299 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 806877 Nr: 13358-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO, FERNANDO 

GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BORRALHO 

ESTEVENS CAMES - OAB:18084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) CATHYELLE KARINNE SILVA, OAB/MT 24.803-O, 

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 832505 Nr: 38097-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO, FERNANDO 

GONÇAVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BORRALHO 

ESTEVENS CAMES - OAB:18084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) CATHYELLE KARINNE SILVA, OAB/MT 24.803-O, 

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1059638 Nr: 50862-44.2015.811.0041

 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: CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREGOEIRA OFICIAL DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIARIOS DE 

MT(SEAF), MEGAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTHER SANCHES PITALUGA 

- OAB:46.311/GO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831161 Nr: 36846-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GONZALES DE OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.192, RODRIGO QUINTANA FERNANDES - OAB:9348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Impulsiono estes autos intimando a parte autora, para no prazo de dez 

dias manifestar interesse no prosseguimento do feito. Conforme decisão 

de fls. 195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 788458 Nr: 42431-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA DE AMORIM BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 713168 Nr: 6226-32.2011.811.0041

 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: JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO, FERNANDO 
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GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROWLES MAGALHÃES E SILVA, JOELMA DE 

MORAES GOMES, JOELMA DE MORAES GOMES, EGN BRASIL 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BORRALHO 

ESTEVENS CAMES - OAB:18084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:1895/MT, 

MARCELO COELHO - OAB:5950-A/MT

 Fica o(a) Advogado(a) CATHYELLE KARINNE SILVA, OAB/MT 24.803-O, 

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 807300 Nr: 13772-70.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 

OAB:13094-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando aos autos o 

comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie.Após, proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE 

DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 820523 Nr: 26763-78.2013.811.0041

 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: JEVERSON LUIZ QUINTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17.007/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos descritos na inicial, para declarar a DECADÊNCIA do credito 

tributário objeto da liça (fl. 26), nos termos do art. 487, I, do NCPC.Condeno 

o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil real), nos moldes do art. 85 do CPC.Não havendo 

recurso voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, uma vez que não houve proveito econômico obtido com a 

presente demanda, conforme preceitua o art. 496, §3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P. I. 

C.Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 721030 Nr: 16507-47.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNEC S/A TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, 

EGN PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA MUNICIPAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA S. MACEDO 

CURVO - OAB:14.511/MT, CAMILA PEREIRA FERNANDES - OAB:18.786, 

FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351, FLAVIA ALVES RIBEIRO - 

OAB:19259

 Fica o(a) Advogado(a) CATHYELLE KARINNE SILVA, OAB/MT 24.803-O, 

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 836832 Nr: 41744-15.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENTO DE ARRUDA FORTES, ILMA ROSA FAGUNDES 

FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT SAUDE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA YARA DE FIGUEIREDO 

FORTES - OAB:15139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, em 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.REVOGO a antecipação 

dos efeitos da tutela.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa (art. 85, §2°, CPC), restado suspensa sua 

exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça, nos termos 

do artigo 98, §3° do CPC.Após, não havendo recurso voluntário, deixo de 

remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos moldes do 

art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. P.I.C. Cuiabá/MT, 13 de agosto 

de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1052449 Nr: 47618-10.2015.811.0041

 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: ALINE PAULA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Certifico que o recurso de apelação juntado às fls. 135/154, foi vinculado 

pelo peticionante a este processo, entretanto, os dados infomados na 

petição não condizem com o processo. Motivo pelo qual intimo o autor a se 

manifestar sobre o fato.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 928217 Nr: 48351-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Autos n.º 928217 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 452997 Nr: 24959-80.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:PROC. FEDERAL

 Autos n.º 452997 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 196, 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, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 778146 Nr: 31541-28.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODERALDO ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 778146 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 840700 Nr: 45052-59.2013.811.0041

 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: HELTON CLESIEL RODRIGUES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN-MT, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 840700 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 75, 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, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 293041 Nr: 11293-17.2007.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS BENEDITO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELLES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON LEITE PAESANO - 

OAB:3772/MT

 Autos n.º 293041 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte requerida em 

face da sentença prolatada às fls. 241/242v, aduzindo, em síntese, haver 

contradição no referido comando judicial.

Pois bem.

Sem razão a parte embargante quanto à contradição alegada, 

relativamente a sua condenação em honorários advocatícios.

Depreende da sentença proferida na espécie, mormente em seu 

dispositivo, que a condenação em honorários advocatícios recaiu sobre a 

parte requerente e não a parte ré, ora embargante.

Assim, sem maiores delingas, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, permanecendo o julgado tal como 

lançado.

 No mais, prossiga-se no cumprimento do comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 848012 Nr: 51434-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME TRENTIN & CIA LTDA -ME, JAIME 

TRENTIN, GEORGIA PASSINATO ALDIGUERI TRENTIN, JAIME TRENTIN 

FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 848012 – Desapropriação

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo requerido às fls. 89/90, 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, 13 de agosto de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856661 Nr: 58950-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO, FERNANDO 

GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BORRALHO 

ESTEVENS CAMES - OAB:, LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES 

- OAB:18084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 Fica o(a) Advogado(a) CATHYELLE KARINNE SILVA, OAB/MT 24.803-O, 

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 874639 Nr: 13145-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GONÇALVES DO NASCIMENTO, 

JOSELITA ALCÂNTARA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT, ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BORRALHO 

ESTEVENS CAMES - OAB:18084

 Fica o(a) Advogado(a) CATHYELLE KARINNE SILVA, OAB/MT 24.803-O, 

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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1036278 Nr: 39740-34.2015.811.0041

 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: FERRAGENS NEGRÃO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTROLE DO CRÉDITO, DA 

ANTECIPAÇÃO E DAS DEDUÇOES DA SUPERINTENDÊNCIA DE 

INFORMAÇÕES DO ICMS- SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERS FRANK SCHATTENBERG 

- OAB:18770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito, no prazo legal, nos termos da decisão de fls. 90.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012038-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DA SILVA CARDOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE CITAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1012038-91.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: R$ 19.869,84; Requerente: 

AUTOR: FELIPE DA SILVA CARDOSO Requerido: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), 

para responder a ação, caso queira, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 1. 

PRAZO: O prazo para RESPONDER a ação é de 15 (quinze) dias. Esse 

prazo será contado EM DOBRO, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos (art. 229 do CPC), de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público (art. 183 do CPC). 2. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos pela parte requerida como verdadeiros os fatos 

alegados na petição inicial. 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, 14 de agosto de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007659-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI RAMOS PACO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

Vistos etc. CLAUDINEI RAMOS PACO ajuizou a presente ação declaratória 

com cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

qualificados, sob alegação de que é servidor do requerido e sofreu 

prejuízos financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV 

no ano de 1994, este não observou a regra que deveria ser aplicada, 

ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%. Sustenta o 

Requerente, que o Superior 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, 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens. 

Instruiu a inicial com os documentos. No id. 1403475 foram concedido os 

benefícios da justiça gratuita. Devidamente citado o requerido, apresentou 

contestação, alegando preliminarmente prescrição quinquenal dos 

profissionais da carreira militar; no mérito, afirmou que os servidores do 

Poder Executivo, não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer 

diferencial a título de URV, já que os seus proventos eram estipulados e 

pagos com base no último dia do mês em referência, pugnou ao final, pela 

improcedência da demanda (id. 4798588). Foi certificado, no id. 8060743, 

o decurso do prazo para que o Autor impugnasse a contestação. 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 
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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 30-5-2016, ocorrerá tão somente a prescrição 

das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura 

deste feito. Assim, inexistindo outras questões preambulares, além da 

adredemente apreciada, passo a análise do mérito da contenda. A 

implementação do Plano Real, com a conversão dos valores de 

vencimentos e proventos expressos em Cruzeiros Reais para URV, 

provocou perda significativa no valor real da remuneração dos servidores 

públicos. Deveras, a Legislação Federal que instituiu a Unidade Real de 

Valor (Lei nº 8.880/94), não se destinou a assegurar incremento salarial 

dos servidores públicos, porém, definiu o critério para a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, vejamos: “Art. 22. Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão 

convertidos em URV em 1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor 

nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à 

conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida 

provisória e; II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do 

inciso anterior. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá 

resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos 

efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição”. (negritei) Da leitura do 

supramencionado artigo permite concluir que a data de conversão 

determinada na Lei Federal era 1º de março de 1994, levando-se em conta 

os meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994. 

Desse modo, provavelmente os servidores que não recebiam seus 

vencimentos no último dia do mês, sofreram decréscimo relativo aos dias 

que não foram incluídos na correção, salvo se já tinha sido corrigida a 

defasagem remuneratória. Vale destacar, nesse contexto, que o recálculo 

dos vencimentos com base na conversão correta em URV não diz 

respeito a aumento salarial e sim da plena execução de medida prevista no 

ordenamento jurídico, mormente a legislação encimada. Para mais, tal 

recálculo deveria ser verificado por todas as pessoas jurídicas de direito 

público, em outras palavras é extensivo aos servidores públicos de todas 

as esferas (Municipal, Estadual ou Federal), independentemente do poder 

ao qual estão vinculados (Executivo, Legislativo ou Judiciário). Torna-se 

de vital importância reconhecer, que reajustes determinados por lei 

superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos 

procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por 

se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não 

podem ser compensadas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. URV. MEMBROS DA CÂMARA DE 

VEREADORES DO MUNICÍPIO DE QUIXABEIRA. 1. Inicialmente, rejeita-se a 

preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação 

específica da sentença. A leitura do recurso de apelação evidencia que o 

mesmo atende ao princípio da dialeticidade, tendo apresentado 

argumentos claros e diretos, com o objetivo de infirmar os fundamentos da 

decisão atacada. 2. A preliminar de prescrição do fundo do direito também 

merece rejeição, tendo em vista que a obrigação consistente no 

pagamento de vencimentos a servidores públicos (podendo assim ser 

considerada a cobrança resultante de eventual equívoco na conversão da 

URV) é questão de trato sucessivo, que importa na renovação do prazo 

prescricional mês a mês, não sendo, portanto, hipótese de prescrição do 

fundo do direito, mas tão somente das prestações vencidas em data 

anterior ao qüinqüênio que antecedeu o ajuizamento da ação. 3. No mérito, 

corretos os Apelantes ao se manifestarem acerca da desnecessidade da 

prova da data de pagamento nos meses de novembro/1993 a 

fevereiro/1994, eis que quanto aos servidores e membros do Poder 

Legislativo já restou reconhecido o direito à reposição no patamar de 

11,98%. APELO PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-BA - APL: 

00000061220078050207 BA 0000006-12.2007.8.05.0207, Relator: Maria 

da Purificação da Silva, Data de Julgamento: 28/05/2012, Primeira Câmara 

Cível, Data de Publicação: 17/11/2012)”. (negritei) Sendo assim, os 

servidores do Executivo, no qual se engloba o requerente, tem direito à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de possível 

equivoco na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor. 

Noutro norte, em relação à perfectibilização do direito a incorporação, o 

entendimento preponderante, inclusive do Tribunal de Justiça do Estadual 

de Mato Grosso é no sentido de que eventual montante deve ser apurado 

na fase de liquidação de sentença por arbitramento. A propósito, o 

Superior Tribunal Federal, firmou entendimento, na sistemática da 

repercussão geral, RE-RG 561.836, rel. min. Luiz Fux, DJe 10.12.2014, de 

que o direito ao percentual de 11,98%, deve perpassar por processo de 

liquidação, in litteris: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

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 
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decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (destaquei) A luz dessas 

premissas, reafirmo que é na fase de liquidação de sentença que deverá 

ser apurada a concreta existência da perda salarial a parte requerente e 

qual o índice devido, tendo como limitação o percentual de 11,98%. Aliás, o 

Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, 

Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a 

incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de 

liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o 

cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo 

pagamento[2]. Nesse contexto, é farta jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – SENTENÇA IMPROCEDENTE – URV - 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ 

– APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016)”.4 – Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. (Ap 128092/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 

20/04/2018)” (destaquei) “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — 

UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS 

ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA 

PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL 

— APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO 

REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas 

anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. 

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a 

ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser 

verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido 

em parte. Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa 

Necessária 8587/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, 

Publicado no DJE 04/04/2018)” (ressaltei) Observo, por relevante, que os 

valores que, por ventura, serão recebidos, a título de diferença no cálculo 

da URV, possuem natureza salarial e não indenizatória. Portanto, sobre 

estes deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição 

previdenciária. Confiram-se, nesse contexto, os seguintes arestos: 

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDORES. CONVERSÃO DA URV PARA O REAL. PARCELA 

RESULTANTE DAS DIFERENÇAS APURADAS. NATUREZA SALARIAL. 

MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. 

POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO . 1. A 

jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as verbas 

resultantes da diferença apurada na conversão da remuneração dos 

servidores da URV para o Real têm natureza salarial e, como tal, estão 

sujeitas à incidência de imposto de renda e de contribuição previdenciária. 

Precedentes: RMS 27.468/RS, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJe de 

05/11/2008; RMS 19.089/DF, 1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 

20/02/2006; AgRg no RMS 27.335/RS, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, 

DJe de 1º/12/2008; AgRg no RMS 27.361/RS, 1ª Turma, Min. Francisco 

Falcão, DJe de 10/12/2008; RMS 19.196/MS, 1ª Turma, Min. José Delgado, 

DJ de 30/05/2005; RMS 19.088/DF, 2ª Turma, Min. Humberto Martins, DJ de 

20/04/2007. 2. A multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC só 

deve ser aplicada quando se evidencia que os embargos foram opostos 

com a intenção de retardar a solução do litígio, o que não é o caso dos 

autos. 3. "Conquanto esta Corte admita que para concessão da gratuidade 

da justiça basta mera declaração do interessado acerca da 

hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de 

presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador 

que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado" (AgRg no Ag 925756/RJ, 

4ª Turma, Min. Fernando Gonçalves, DJe de 03/03/2008). 4. Recurso 

ordinário a que se dá parcial provimento. (RMS 27.338/RS, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 03/03/2009).” (negritei) “TRIBUTÁRIO 

IMPOSTO DE RENDA DIFERENÇAS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM URV VERBA PAGA 

EM ATRASO NATUREZA REMUNERATÓRIA RESOLUÇÃO 245/STF 

INAPLICABILIDADE . 1. As diferenças resultantes da conversão do 

vencimento de servidor público estadual em URV, por ocasião da 

instituição do Plano Real, possuem natureza remuneratória. 2. A 

Resolução Administrativa n. 245 do Supremo Tribunal Federal não se 

aplica ao caso, pois faz referência ao abono variável concedido aos 

magistrados pela Lei n. 9.655/98. Ademais, não se trata de decisão 

proferida em ação com efeito erga omnes, de modo que não pode ser 

considerada como fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito 

suficiente para influir no julgamento da presente ação. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Ag. 1.285.786/MA, Rel. Min. Eliana 

Calmon, julgado em 20/5/2010)”. (destaquei) Posto isso, e pelo mais que 

nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

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 
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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, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. 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; 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005770-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN JESUINO BATISTA (REQUERENTE)

OSCAR DE SOUZA GARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

PAULO CESAR MARTINS (REQUERENTE)

ELAINE CUNHA RIOS BRANDAO DUTRA (REQUERENTE)

CARLA MARIA DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARLON JACKSON GONCALVES (REQUERENTE)

REGINALDO OLIVEIRA BASILIO (REQUERENTE)

VALCIDES JORGE DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

WANILSON ALECSANDRO MEDEIROS RAMOS (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PADOVEZI VIEIRA (REQUERENTE)

LEONEL DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

RONIALDO RODRIGUES EVANGELISTA (REQUERENTE)

ELDER SANTANA DE AQUINO (REQUERENTE)

LUCIO BRANDAO FERREIRA (REQUERENTE)

ANTONIO ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

MICHELLY DE FATIMA SIQUEIRA NEGRAO (REQUERENTE)

WELDER BLOSFELD FARIA (REQUERENTE)

EDNEIA ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

EDSON TEIXEIRA CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

ANA PAULA SMERMAN (REQUERENTE)

VALMIR ESCOBAR COIMBRA (REQUERENTE)

ELIANE FERREIRA SANTANA (REQUERENTE)

MURIEL FRANCISCO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANO BORGES DE HOLANDA (REQUERENTE)

JONATA KARAN MATHEUS (REQUERENTE)

FELISBERTO OURIVES POUSO (REQUERENTE)

ELIETE MARQUES AMORIM (REQUERENTE)

PEDRO JEFFERSON TOLEDO (REQUERENTE)

EVALDO MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS VITALINO (REQUERENTE)

LAURA MARIA PEREIRA DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

LUANA APARECIDA XAVIER RIBEIRO (REQUERENTE)

RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

LAURO CESAR ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

CESAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ADILSON ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

RODRIGO RIBEIRO LEITE (REQUERENTE)

GONCALO FRANCELINO DE LARA (REQUERENTE)

GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

TANIA MAURA DE MORAES (REQUERENTE)

ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIO CESAR LARA DA ROSA (REQUERENTE)

PEDRO PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

RENZZO EMANUEL MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

HELTON PEREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

DAYSE MARIA LEITE BORGES (REQUERENTE)

RONILDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

ADAO APARECIDO DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

RONALDO HENRIQUE DE AMORIM NEVES (REQUERENTE)

LUCIANO COSTA BRASIL (REQUERENTE)

HEVERTON HORNES MACHADO (REQUERENTE)

HEMERSON ROMAO FERREIRA (REQUERENTE)

FRANCISVAL SILVA SANTOS (REQUERENTE)

JEONIL DE AMORIM (REQUERENTE)

JEFFERSON PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

EDVALDO VERSALLI CARDOSO (REQUERENTE)

LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA (REQUERENTE)

RONALDO JESUS BRANDAO COSTA (REQUERENTE)

WINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DOUGLAS MARCELO CONTRI (REQUERENTE)

SALIN ALE DE CAMPOS UNTAR (REQUERENTE)

CLAUDIA APARECIDA ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO MARQUES (REQUERENTE)

AGNALDO GOVEIA (REQUERENTE)

JERONIMO ANTONIO FERRA PEREIRA NETO (REQUERENTE)

JULIANA MARTINEZ ANDRADE (REQUERENTE)

OZEIAS DE AGUIAR MELLO (REQUERENTE)

FERNANDA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

DILSON GERMANO DO AMARAL (REQUERENTE)

TAMARA SANTANA (REQUERENTE)

MARCELO GARCIA ARRUDA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS KURTZ FILHO (REQUERENTE)

ELIETE EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ROSENIR ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

SIDNEY PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JOARES CRESCENTE DA SILVA (REQUERENTE)

ADIRSON LIANDRO XAVIER (REQUERENTE)

ANA ELI SANGALLI DE ARAUJO (REQUERENTE)

PUBLIO LENTULUS LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDIFRANK ALMEIDA NASCIMENTO (REQUERENTE)

ERICNILSON DA COSTA LANA FILHO (REQUERENTE)

MAURIZON GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

KLEBER SANDER DE LARA PINTO (REQUERENTE)

HENRIQUE FIGUEIREDO DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

ALISSON ALVES (REQUERENTE)

REINALDO GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

JORGE LUIZ DANTAS FERNANDES (REQUERENTE)

WESLEY ALBANO OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

SERGIO PAULINO DA SILVA (REQUERENTE)

WEVERSON MORAIS COIMBRA (REQUERENTE)

LUCIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

ANGELA APARECIDA COIMBRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEYTTON LUIZ BEZERRA DE PAULA (REQUERENTE)

GONCALO BEDIN VIEIRA (REQUERENTE)

DENIS DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

MARCELO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCIO LEANDRO DE LIMA NARDEZ (REQUERENTE)

DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS (REQUERENTE)

ADRIANO DA SILVA BORGES (REQUERENTE)

LUCIANO ALVES DE ABRIL (REQUERENTE)

ARIANE METELO DE ALMEIDA CRISPIM (REQUERENTE)

DORIVAL FREIRE (REQUERENTE)

MARCIO DELMONDES DA ROCHA (REQUERENTE)

VANDERLEY RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

ALINE NUBIA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

MARCIO CORREA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS OAB - MT5940/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 369 e seguintes do CPC. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014896-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVIRGES GARCIA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHAES OAB - MT22417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. 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: 1021693-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SILVA EVANGELISTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA CRISTINA MOREIRA DE DEUS OAB - MG177099 (ADVOGADO)

THIAGO HELTON MIRANDA RIBEIRO OAB - MG168703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (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: 1022405-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE FIGUEIREDO MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025710-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DA SILVA VALVERDE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO OAB - MT5127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas NPJ 0218, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025712-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE ALVES PEREIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor Félix Lautom Marques da Silva (Presidente da Comissão Especial 

de Posse SEGES/SEDUC) (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Pelo exposto, determino a redistribuição do feito, por 

dependência ao processo de n. 1016240-14.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública. Intime-se. Cumpra-se 

com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025974-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTINHO VIEIRA DA SILVA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

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. Manuseando os autos, cujas informações do 

Sistema Pje informam como parte Impetrante Augustinho Vieira da Silva - 

ME e como autoridade coatora o Gerente de Cadastro SIOR, vislumbro que 

não há petição inicial anexa, nem qualquer outro documento. Vale anotar 

que a petição inicial revela para o juiz, formalmente, a intenção do autor de 

exercer o direito de ação. Isto é, é a peça inaugural do processo, pela qual 

o autor provoca a atividade jurisdicional, que é marcada pela inércia. 

Assim, não havendo petição inicial, a exposição de fatos e direitos ou 

qualquer outro elemento essencial ao trâmite processual, indubitável se 

torna a ausência de pressupostos processuais. Pelo exposto, com fulcro 

no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO 

EXTINTO o presente processo sem resolução de mérito. Arquivem-se os 

autos. 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: 1005648-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERNIVAL FERREIRA DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Augusto de Araújo Marques Barbosa OAB - MT0012547A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE SAO PAULO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Diante de todo o exposto, determino a redistribuição do feito, por 

dependência ao processo de n. 1005641-16.2018.8.11.0041, em trâmite 

perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. Intime-se. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357299 Nr: 27646-98.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEDIEL DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA GUIA MONTEIRO - 

OAB:9134MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIENE CÉLIA FERREIRA - 

OAB:Proc. INSS

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 858673 Nr: 601-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO APARECIDO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA FUNDAÇÃO PROFESSOR 

CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR RONDON BORGES DE 

CAMPOS - OAB:13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:113.756/RJ

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada pelo Impetrante MARCIO APARECIDO FIGUEIREDO. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/15.Sem custas, nos termos do art. 10, inciso 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade 

do mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais.Sem incidência de verba honorária 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. Transcorrido o prazo sem a interposição 

de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá, 13 de agosto de 2018. MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1097584 Nr: 9519-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSIKELLY CRISTINA DOS SANTOS CHAGAS, JONADAB VINÍCIO DOS 

SANTOS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PREFEITO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:, JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA 

- OAB:PROM DE JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos, etc.

Atento à manifestação da Parte Autora à fl. 361, bem como ao documento 

de fl.363, constato a presença de inconsistências no procedimento de 

vinculação e expedição de alvará, embora os valores já tenha sido 

bloqueados.

Assim, considerando a urgência do caso, determino a intimação da 

prestadora, M.R. Oftalmologia Clínica Ltda, CNPJ n. 02.976.691/0001-99, 

para que realize a cirurgia determinada nos autos, sob a garantia dos 

valores aqui bloqueados.

Anoto que a Parte Autora deverá fazer a prestação de contas no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da realização do procedimento cirúrgico, 

apresentando Nota Fiscal.

 Apresentada as prestações de contas, voltem-me os autos conclusos 

para a expedição de alvará em favor da prestadora. E na mesma 

oportunidade, intime-se o Requerido para manifestar-se, nos termos do 

art. 11, §4º, do Provimento n. 02/2015-CGJ, e do provimento 68 do CNJ.

Oficie-se a Conta Única requisitando informações acerca do ocorrido nos 

autos, já que consta vinculado R$ 2,01 (dois reais e um centavo) a menos 

do que foi transferido, conquanto extrai-se a informação do efetivo 

pagamento do Alvará n. 422841-3.

Expeça-se o necessário.

Intime-se

Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914077 Nr: 39568-29.2014.811.0041

 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: DECIO DA COSTA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME F. BRITO - OAB:OAB/MS 

9982, RODRIGO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MS 13.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERONICA DE SOUZA RIBEIRO 

CHAVES - OAB:2139175 PF/MT

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por DÉCIO DA COSTA FERREIRA. Por consequência JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.Condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do 

§3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá 

somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes 

ao transito em julgado desta decisão. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 

13 de agosto de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1088456 Nr: 5417-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDA MARIA CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte embargante 

está intempestivo. Com data de carga para PGE no dia 24/11/2017 e 

protocolo do recurso no dia 12/03/2018. Diante do exposto, intimo a parte 

embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 164786 Nr: 14815-57.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LULDNÉIA ZARK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROSOL - FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO 

SOCIAL, SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISAMA TEREZINHA TURATTI - 

OAB:7861-B, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo de INTIMAÇÃO para o executado, sem 

que houvesse o pagamento do RPV. Razão pela qual INTIMO o patrono da 

exequente, para requerer o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009601-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULYANA LANNES ANDRADE OAB - MT19398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA (RÉU)

JEAN LUIS TEIXEIRA (RÉU)

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882/O (ADVOGADO)

 

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: 1005321-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO PEREIRA DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT0016236A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Instituto de Assistência à saúde dos Servidores (RÉU)

Outros Interessados:

ONCOMED - CLINICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CANCER 

LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de petitório encartado pelo Estado de Mato Grosso 

aos IDs 14725459 e 14725488, noticiando que com o advento da nova 

gestão, foi restabelecido o atendimento da rede de oncologia do MT 

Saúde, que está funcionando de forma plena e satisfatória em relação aos 

beneficiários do plano, incluindo a ONCOMED, que vem realizando o 

atendimento do Requerente. Por essa razão, diante da informação de que 

a rede de oncologia do plano de saúde requerido está em pleno 

funcionamento, suspendo os efeitos da antecipação de tutela deferida ao 

ID 12077805, uma vez que o Requerente poderá dar continuidade ao seu 

tratamento pela via administrativa. Intime-se a parte autora para, em 48 

horas, informar sobre o fato trazido pelo Estado, determinando, desde já, 

que busque a via administrativa para a continuação do tratamento. Em 

relação ao pedido de desbloqueio, cumpre, inicialmente, averiguar o 

tratamento feito proveniente da decisão judicial, salvo se os requeridos 

promoverem eventual acerto junto a ONCOMED. Cumpra-se. Intimem-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024462-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BARRETO COELHO SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Defiro a Requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Diante das 

especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de 

março de 2016, da manifestação negativa da autora na inicial, e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI e enunciado nº 35 da ENFAM). Cite-se o Requerido para, 

no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007817-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO NUNES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT0016839A (ADVOGADO)

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195/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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014586-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMET, GIACOMET & CIA. LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIEL FABIAN DA SILVA OAB - MT0014622A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

GERENTE DA GERENCIA DE CONTA CORRENTE (IMPETRADO)

GERENTE DA GERENCIA DE CONTROLE E TRAMITE DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO (IMPETRADO)

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: De todo o exposto, DEFIRO A 

LIMINAR pretendida pelo impetrante para DETERMINAR que a autoridade 

coatora receba, processe e encaminhe a julgamento o recurso 

administrativo protocolizado pela Impetrante sob o número 5466348/2018 

e, consequentemente, DETERMINAR a suspensão da exigibilidade dos 

débitos tributários discutidos no Recurso Inadmitido, com a consequente 

SUSPENSÃO de sua exigibilidade, conforme art. 151, III, do CTN. 

Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça 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). 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: 1023426-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILSON JUNIO DINIZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MURTINHO RAMOS OAB - MT19005/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC 

(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 das diligências referentes aos bairros Centro Político Administrativo 

e Carumbé, 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: 

Com estes fundamentos, ausente o fumus boni iuris alegado, INDEFIRO o 

pedido liminar. 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: 1025214-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES DE SOUZA RODRIGUES OAB - MT9874/B-B (ADVOGADO)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS OAB - MT15548/O-O 

(ADVOGADO)

MONIQUE FACCIN VILELA OAB - MT0017724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes 

Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Em que pese não se 

tratar de mandado de segurança coletivo, o seu objeto afeta diretamente a 

coletividade, por meio das finanças públicas, já que visa afastar a 

incidência do FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal. Destarte, ouça-se 

o representante judicial do ESTADO DE MATO GROSSO no prazo de 72 

horas, conforme art. 22, §2º, da Lei n. 12.016/09. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, conclusos. 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: 1024262-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES S. B. LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT0014234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Delegado da Polícia Judiciária Civil - DERRFVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

DENEGO A SEGURANÇA vindicada pelo impetrante. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei 12.016/09. 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. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028031-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LINS RIOS OAB - MT23813/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

(SUCIT) (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS MARIO MARCIO MATOSO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante a todo o exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a fim 

de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas pelo TAD n. 1131488-1. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada, 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. 14, § 1º, 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, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

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: 1013144-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE NEIVA DA CRUZ FREITAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de tal 

constatação, entendo não ser o caso de concessão da segurança. Ante a 

todo o exposto, DENEGO A SEGURANÇA vindicada pela impetrante. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 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. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002854-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DI DOMENICO DIEHL & CIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE ANALISE DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ 

(IMPETRADO)

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante desses 

fundamentos, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA para ratificar a 

liminar e DETERMINAR ao impetrado que emita em favor da impetrante a 

Certidão de Débitos Fiscais com fato gerador até dezembro de 2009. 

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei n. 12.016/2009, 

determino que após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário de sentença. Sem custas processuais e nem honorários 

advocatícios, pois incabíveis neste caso. 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: 1037464-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HALIM ATIEH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO B. DA SILVA - ME (RÉU)

C. G. DE MORAES - ME (RÉU)

HIPERNOTICIAS COMUNICACAO LTDA - EPP (RÉU)

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PAUTA EXTRA (RÉU)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR SOBRE 

OS DOCUMENTOS (ID.14566684 /14318863), NO PRAZO DE 5 (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.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013006-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES CLAUDIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO 

(IMPETRADO)

Gerente da Gerencia de julgamento de Impugnação de Crédito Tributário - 

GJIC (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1013006-24.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MARIA DE LURDES CLAUDIO 

IMPETRADO: GERENTE DA GERENCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO 

DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - GJIC, GERENTE DA GERÊNCIA DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Tendo em vista a Certidão ao ID 14095307, intime-se o advogado da autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o devido depósito do valor 

correspondente à diligência do Oficial de Justiça, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007044-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007044-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL 

LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em 

vista a Certidão ao ID 14124033, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038395-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO DA SILVA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1038395-45.2017.8.11.0041 AUTOR: GERALDO DA SILVA RODRIGUES 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista a Certidão 

ao ID 12619664, intime-se, novamente, o autor para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste se há interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção do feito. Saliento que caso haja manifestação, esta 

deverá ser no sentido de emendar a inicial, em observância ao despacho 

de ID 11423466. Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007022-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AKUSTYC DISTRIBUIDORA DE SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1007022-93.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AKUSTYC DISTRIBUIDORA DE 

SOM E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME REQUERIDO: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. Tendo 

em vista a Certidão ao ID 14123722, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se há interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. Agamenon Alcântara 

Moreno Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708859 Nr: 1868-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA CRISTINA MANGONI DE OLIVEIRA LELIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

DO MUNICÍPIO DE, ORÇAMENTO E GESTÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8.212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS 

- OAB:12678-A
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 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811311 Nr: 17797-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMARIO FERREIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818525 Nr: 24864-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO VICTOR DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818525 Nr: 24864-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO VICTOR DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 

COMISSÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749849 Nr: 1490-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENYELLI ALVES MOURA DOS SANTOS

 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: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 907836 Nr: 35463-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915346 Nr: 40448-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS (PROC. DO ESTADO) - OAB:4.415/MT, SERGIO BENEDITO 

BASTOS PARREIRA-PROC. MUNICIPAL - OAB:3845

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749849 Nr: 1490-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENYELLI ALVES MOURA DOS SANTOS

 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: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 841456 Nr: 45710-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - PROC ESTADO - OAB:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1078227 Nr: 363-22.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE RODRIGUES DA ROCHA AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - 

ESTADO, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - GESTÃO PLENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILA DE ANDRADE - 

OAB:8769 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS 

FILHO - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a contestação está tempestiva. Que impulsiono esses autos 

para intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 857980 Nr: 60188-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 762618 Nr: 15155-20.2012.811.0041

 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: FRANCISCO ALBERTO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA DINIZ FRANÇA 

SANTOS - OAB:13490/MT, JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - 

OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Vistos, etc.

Tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, bem com a certificação de trânsito em julgado de fl. 2949, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias.

Em caso de inércia, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 859297 Nr: 1180-57.2014.811.0041

 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: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APEMAT CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUDIZIO GOMES - 

OAB:3920-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que intimada a manifestar-se acerca da 

produção de provas, justificando-as sob pena de indeferimento (fl. 189), a 

parte autora peticionou às fls. 190/191, enquanto o Município de Cuiabá, 

após carga dos autos (fl. 202), nada requereu.

Portanto, cumpra-se integralmente o despacho de fl. 189 com a finalidade 

de abrir vistas do processo em favor do Ministério Público.

Em seguida, voltem-me os autos conclusos para análise.

Cumpra-se com URGÊNCIA por se tratar de processo de Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 901495 Nr: 30957-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 907836 Nr: 35463-09.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA OLIVEIRA FERNANDES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12.223 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 382099 Nr: 17734-43.2009.811.0041

 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: EDSON MARTINS CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.Condeno o 

Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

gratuidade de justiça deferida.Não cabe reexame necessário, nos termos 

do art. 496, §3º, II, CPC.Após o trânsito em julgado, arquiva-se com as 

baixas necessárias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 895007 Nr: 26488-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENARIO DE ASSUNÇAO PEDRA, IRENE MARTINES 

GARCIA COSTA, IONE MADALENA DE MOURA, IRACEMA DA SILVA 

MACHADO CASAGRANDE, IRACI CARNEIRO CARVALHO, IRACEMA 

FAVETTI, IZAURINA RODRIGUES DOS SANTOS, IVONETE FRANCISCA DE 

OLIVEIRA PERASSOLO, EVA MARIA DE ALMEIDA, JANE CLAEDIR GINDRI 

DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono os autos para intimar o advogado do autor a comparecer na 

secretaria unificada das varas de fazenda pública para retirar os 

documentos que serão desentranhados, no prazo de cinco dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005623-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLER FERNANDO DE ALMEIDA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

MANDADO DE SEGURANÇA Impetrante: WILLER FERNANDO DE ALMEIDA 

SILVA Impetrado: COMANDANTE-GERAL e CORREGEDOR GERAL DA 

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Mandado de Segurança impetrado por WILLER FERNANDO DE ALMEIDA 

SILVA. Em petição de ID 12303643 o impetrante comunica sua desistência 

no prosseguimento da lide. Tendo o impetrante se manifestado pela 

desistência de exercício de seu direito de ação antes mesmo da 
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notificação das autoridades impetrada, cabe ao magistrado promover a 

sua homologação e extinguir o processo sem análise do mérito. Isso 

posto, nos termos da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do 

impetrante no prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 

485, VIII, do CPC, ficando sem efeito a liminar deferida nos autos, 

conforme art. 309, III desse mesmo códex. Sem custas, como previsto no 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da 

Súmula 105 do STJ. Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do art. 496, I, do CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037462-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTORIA PONTES DAMASCENO ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (IMPETRADO)

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

PROCESSO Nº 1037462-72.2017.8.11.0041 MANDADO DE SEGURANÇA 

Impetrante: VICTORIA PONTES DAMASCENO ARAUJO Impetrado: 

PRESIDENTE DO DETRAN/MT Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se o pedido de desistência do mandamus, formulada pela Parte 

Autora ao ID 14284172 destes autos de MANDADO DE SEGURANÇA, 

impetrado por VICTORIA PONTES DAMASCENO ARAUJO contrato dito 

coator praticado pelo PRESIDENTE DO DETRAN/MT. Verifico que ainda não 

houve a notificação da autoridade coatora, todavia, ressalto que o 

mandado de segurança não necessita da concordância do impetrado 

(STJ. REsp 930.952-RJ). Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012875-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL KAROLINE SILVA BELIZARIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1012875-20.2016.8.11.0041 AUTOR: IZABEL KAROLINE SILVA BELIZARIO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

ajuizada por IZABEL KAROLINE SILVA BELIZARIO em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de 

Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Administrador. Relata a 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Administrador, que previa 67 (sessenta e sete) vagas de ampla 

concorrência para provimento imediato e formação de cadastro de 

reserva, ficando classificada na 168ª posição. Conta que o referido 

certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que foram 

chamados 130 (cento e trinta) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta que dos 

130 (cento e trinta) candidatos classificados nomeados, 05 (cinco) não 

tomaram posse, tornando assim 05 (cinco) cargos vagos, além da 

existência de 71 (setenta e um) cargos vagos em diversas secretarias 

estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta aos 

respectivos lotacionogramas. Sustenta a existência de empresas 

terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em órgãos 

públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação 

Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, 

ocupando cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo 

em vista que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da 

área instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e 

empresas terceirizadas. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação ao ID 2923598. Resposta à 

contestação (ID 3733008), com a juntada de documentos. Parecer do 

Ministério Público Estadual manifestando pelo prosseguimento do feito sem 

intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (ID 

8236957). Intimados a especificar provas, a parte autora postulou pela 

inversão do ônus da prova, uma vez que a Requerente já juntou todos os 

documentos disponíveis. É o relatório. Decido. Primeiramente, analiso o 

requerimento da autora quanto à inversão do ônus da prova. O Código de 

Processo Civil estabelece em seu inciso I do art. 373, que: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; No caso concreto, o ônus da prova é da parte autora, conforme 

entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – 

CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA – 

ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O AUTOR - SENTENÇA MANTIDA 

– RECURSO DESPROVIDO. Acervo probatório que não demonstra 

seguramente os fatos constitutivos do direito invocado, e tendo como 

norte a responsabilidade civil e a dinâmica probatória vigente sobre o fato 

em apreço, não há possibilidade de juízo diverso ao da improcedência, 

uma vez que não vencido, pela parte autora, o ônus ínsito do art. 333, I, do 

CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 59306/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido 

de inversão do ônus da prova, posto que tal prova incumbe ao autor da 

ação. Conforme mencionado no relatório, pretende a Requerente sua 

imediata nomeação e posse no cargo de Técnico da Área Instrumental do 

Governo – Perfil Administrador, polo Cuiabá. Analisando os documentos 

acostados, verifico que a Requerente foi classificada na 168ª colocação e 

que o Edital previa 74 (setenta e quatro) vagas para o cargo almejado, das 

quais 67 (sessenta e sete) vagas eram de ampla concorrência. Apesar de 

fazer previsão de 67 (sessenta e sete) vagas, o Requerido convocou a 

tomar posse 130 (cento e trinta) candidatos, dos quais 05 (cinco) não 

tomaram posse. A Requerente relata a existência de 71 (setenta e uma) 

vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do 

certame, conforme consulta ao lotacionograma das respectivas 

secretarias, além da existência de contratações precárias formalizadas 

por empresas terceirizadas. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 
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novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das supostas 71 (setenta e uma) vagas em 

aberto dos lotacionogramas das secretarias e dos 05 (cinco) candidatos 

que não tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição da 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 130ª 

colocação e a Requerente se classificou em 168ª, restando ainda 38 

(trinta e seis) candidatos melhor classificados a serem chamados. Diante 

de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. 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 de 

gratuidade de justiça deferida ao ID 1652661. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010972-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER API (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 
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Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, considerando o 

caráter personalíssimo da ação e sua consequente intransmissibilidade, 

julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso IX, do NCPC. Sem custas (art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 

7.603/01). Pelo princípio da causalidade[1], vez que o objeto da ação só foi 

devidamente atendido após admoestação do Poder Judiciário, no entanto, 

condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (de por cento) do valor atualizado da causa, o que faço com 

supedâneo no art. 85, § 4º, inciso III, e § 10º, do CPC. Decisão isenta de 

reexame necessário. Em não havendo a interposição de recursos 

voluntários, após o trânsito em julgado, certifique-se, arquivando-se os 

autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1037175-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Coordenador de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Posto isto, CONHEÇO dos 

embargos posto que tempestíveis e no mérito dou-lhes provimento para 

revogar as decisões apostas nestes autos (Id. 11206335 e 11408165). 

Dando seguimento ao presente feito, intimo o impetrante para emendar em 

querendo o vertente “writ”, aclarando o seu pedido e se manifestando 

acerca de eventual litispendência, posto que se trata, na verdade, de 

denúncia de descumprimento aos termos de ordem mandamental, 

proferida por outro Juízo, mais precisamente o da 3ª Vara Especializada 

da Fazenda Pública, manifestando-se inclusive acerca de eventual 

prevenção (art. 10, CPC), posto que os autos, pelo que consta do sistema 

apolo ainda estão em tramitação, no gabinete do magistrado. 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: 1002650-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROVEDORES DE INTERNET E 

TELECOMUNICACOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES OAB - MG128526 

(ADVOGADO)

ALAN SILVA FARIA OAB - MG114007 (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE DA SILVA VITOR OAB - MG106662 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Posto isto, conheço dos 

embargos em face da sua tempestividade, NÃO OS ACOLHENDO, tanto 

por serem direcionados a um mero DESPACHO, quanto pela inexistência 

de OMISSÃO do seu conteúdo, que não teve força decisória. Dando 

prosseguimento ao feito, reabro o prazo para a emenda da inicial, em 

querendo, sob as penas da Lei em consonância com o despacho 

inaugurador. 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: 1005654-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTHON FERNANDES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Diante do exposto, julgo 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 

98, §3º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. 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: 1022094-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA ZAGNER GONCALVES OAB - MT23292/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO ELETRÔNICO DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE RECEITA PÚBLICA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte impetrante (Id. 14562671), para que 

produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do CPC). 2 – Julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso 

VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie. 4 

– Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010429-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGROBARRA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA 

SEFAZ/MT (GFPF/SUCIT) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Pelo exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso II do CPC. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e cautelas de praxe. P.R.I.C. 
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OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1038184-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI RAFAEL DE SOUZA - EPP (IMPETRANTE)

SIDNEI RAFAEL DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a litispendência da presente ação em relação aos 

Mandados de Segurança nºs 44111-75.2014.811.0041 e 

23141-54.2014.811.0041, julgando extinto o processo sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. 

P.R.I. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015376-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA RODRIGUES MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Diante do exposto, julgo 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 

98, §3º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. 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: 1006498-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita:Diante do exposto, julgo 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. Por 

consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente 

feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. CONDENO a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes arbitrados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, a teor do estatuído no artigo 

98, §3º, do CPC/2015. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. 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: 1010708-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS BISPO DOS SANTOS (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:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os 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 – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 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. 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: 1020839-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO OAB - MT0010931S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os 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 – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 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 
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recurso em sentido contrário (art. 980 e seu parágrafo único 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015036-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RODRIGUES CUSTODIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS DOS SANTOS CUSTODIO JUNIOR OAB - MT22128/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os 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 – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 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. 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: 1008062-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE SANTA CARMEM S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT0005495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os 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 – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 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. 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: 1008054-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE UNIAO DO SUL S.A. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES OAB - MT0005495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E 

ENERGIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

DIRETOR PRESIDENTE DA ENERGISA MATO GROSSO (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: 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. O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 

1699.851/TO e os 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 – TEMA 986. Diante disso e com fundamento no art. 982, I 

do CPC, DETERMINO que este feito permaneça 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. 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: 1004885-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCE MARIA MONTES DE NOVAIS SOUZA (EXEQUENTE)

ROSANGELA MARIA ARRUDA (EXEQUENTE)

LUZIA ARRUDA PINTO (EXEQUENTE)

REGINA RITA BULHOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. Intime-se o Exequente para manifestação. Após, 

concluso. 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: 1001104-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO ESTEVAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCINNE MATOS BORGES OAB - MT11762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos etc. 1 – Certifique-se acerca da tempestividade dos 

Embargos de Declaração. 2 – Em caso positivo, intime-se o embargado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de 

Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o 
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prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para 

análise. 3 – Em caso negativo, concluso. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009106-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIUDA MARIA RIBEIRO DA SILVA (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. Ante o pedido interpelado pelo exequente solicitando a 

remessa dos autos a Contadoria Judicial para realização dos cálculos, 

INDEFIRO o pedido, contudo, faculto ao credor trazer a memória de cálculo 

discriminada nos moldes da sentença/acordão prolatado, conforme dispõe 

o art. 534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o ente 

público-executado, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 

impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, 

caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela 

medida provisória nº. 2.180-35, de 2001). Cumpridas as determinações, 

voltem-me os autos conclusos para análise. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008116-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAICHAO SANTOS REZENDE (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. Ante o pedido interpelado pelo exequente solicitando a 

remessa dos autos a Contadoria Judicial para realização dos cálculos, 

INDEFIRO o pedido, contudo, faculto ao credor trazer a memória de cálculo 

discriminada nos moldes da sentença/acordão prolatado, conforme dispõe 

o art. 534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o ente 

público-executado, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, 

impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535, 

caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 (incluído pela 

medida provisória nº. 2.180-35, de 2001). Cumpridas as determinações, 

voltem-me os autos conclusos para análise. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006892-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BENEDITO FERREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Município de Cuiabá, para tanto consigno prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038284-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY APARECIDA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT0015348A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Intime-se o autor para impulsionar o feito, requerendo o 

que for de direito, sob pena de cancelamento da distribuição. Mantenho a 

decisão ora invectivada por seus próprios termos, que bem subsistem às 

razões recursais. 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: 1002575-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CARVALHO DE CASTRO (IMPETRANTE)

ANDREA NARDES DE PAULA (IMPETRANTE)

LUCIANA ALVARENGA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE DIAS XAVIER OAB - MT23834/O (ADVOGADO)

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Mantenho incólume a decisão que indeferiu a liminar nos 

presentes autos, por seus próprios fundamentos. Retifique-se o 

necessário no Sistema PJE. Após, conclusos para deliberações. 

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: 1023013-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA TATEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS BLASZAK OAB - MT10778/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente da Comissão de concursos públicos do INSTITUTO BRASILEIRO 

DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (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. Mantenho a decisão ora agravada por seus próprios 

termos, que bem subsistem às razões recursais. Retifique-se o 

necessário no Sistema PJE. Após, conclusos para deliberações. 

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: 0504936-80.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA DE MORAES SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT0014091A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos e etc. Ante o pedido interpelado pelo causídico da parte 

exequente solicitando a remessa dos autos a Contadoria Judicial para 

realização dos cálculos pertinentes ao crédito principal, INDEFIRO o 

pedido, contudo, faculto ao credor trazer a memória de cálculo 

discriminada, conforme dispõe o art. 534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Sobrevindo a memória de cálculo, intime-se o devedor para regular 

manifestação, no prazo legal. Caso contrário, arquive-se os presentes 

autos, com baixas e cautelas de estilo. Às providências. 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: 0504007-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUELITA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, para tanto consigno 

prazo de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504811-15.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA JOANA DA SILVA (EXEQUENTE)

ANGELA MARCIA BUENO SALVADOR (EXEQUENTE)

DORACI BUENO SALVADOR (EXEQUENTE)

ATHALIS BORDALHO REAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT0017683A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem 

aos autos os pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem 

aclarados, ficando facultado ao Município de Cuiabá, a juntada aos autos 

dos holerites do credor, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas. 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: 1023949-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SILVA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCISIO FOLETTO PEREIRA OAB - MT0020686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL 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: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. 

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: 1008776-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE BRITO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 e etc. Ante o pedido interpelado pelo causídico da parte 

exequente solicitando a remessa dos autos a Contadoria Judicial para 

realização dos cálculos pertinentes ao crédito principal, INDEFIRO o 

pedido, contudo, faculto ao credor trazer a memória de cálculo 

discriminada, conforme dispõe o art. 534 do CPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Sobrevindo a memória de cálculo, intime-se o devedor para regular 

manifestação, no prazo legal. Caso contrário, arquive-se os presentes 

autos, com baixas e cautelas de estilo. Às providências. 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: 1000004-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA MIGUEL ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT0004811A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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. Intime-se o Liquidante para se manifestar acerca da 

defesa apresentada pelo Município de Cuiabá, para tanto consigno prazo 

de 15 (quinze) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004572-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CHARMO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. Manifeste-se o autor acerca da peça contestatória e dos 

novos documentos carreados. Após, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que eventualmente ainda desejaram produzir; 

detalha 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: 1037286-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EDSON DE CAMPOS (AUTOR)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 311 de 607



Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos. DEFIRO o pedido do autor, INDEFERINDO o pedido de 

JUSTIÇA GRATUITA e concedendo-lhe a oportunidade de solver os 

valores das custas e despesas processuais para o final do processo. 

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: 1017780-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BLANCO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004234-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA MARTINS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT0010896A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria do retorno dos 

autos da 2ª Instância e para REQUERER o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025686-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA NUCIA DE MARCHI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINEI RONQUE OAB - MT0015937A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037550-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-O (ADVOGADO)

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

MICHELE TAQUES PEREIRA BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1037550-13.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA LUCIA MARTINS RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 

Manifestem-se as partes acerca do laudo pericial colacionado por meio do 

documento de ID nº 13365187, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 447. §1º do CPC. Após, voltem os autos conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2018. Paulo Márcio 

Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025170-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PAULO DOS REIS MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDEX MOREIRA DE MATTOS OAB - MT24500/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (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 

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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1025715-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACEDAIL JUSTINO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT0011722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor Felix Lautom Marques da Silva (Presidente da Comissão Especial 

de Posse SEGES/SEDUC) (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. Faculto a impetrante emendar a inicial, aclarando o seu 

pedido, posto que "in casu" não ocorreu a negativa de posse, como 

assevera, mas sim a suspensão da posse, para que a Comissão Especial 

analise o documento apresentado pela autor, com supedâneo no que 

dispõe o próprio Edital do certame, aliado à normativas da Secretaria de 

Estado. Portanto, deve a suplicante trazer o dito "ato coator" 
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imprescindível ao prosseguimento deste "writ", sob pena de cancelamento 

da distribuição. 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: 1025931-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DIAS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Cabe pontuar que quanto ao valor da causa verifico que 

não há documentação suficiente que comprove que o valor atribuído 

corresponda ao proveito econômico pretendido. Como é sabido o valor da 

causa diz respeito à matéria de ordem pública, sendo, portanto, lícito ao 

Magistrado, de ofício, determinar a emenda da inicial quando houver 

discrepância entre o montante atribuído à causa e o proveito econômico 

pretendido, senão vejamos: “Ementa RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE - ART. 259, VII, DO 

CPC - INDICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - TERRENO ADQUIRIDO SEM AS 

BENFEITORIAS - PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE À NUA- 

PROPRIEDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CPC, E 255, § 1º, DO RISTJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

RECURSO PROVIDO. O valor da causa diz respeito à matéria de ordem 

pública, sendo, portanto, lícito ao magistrado, de ofício, determinar a 

emenda da inicial quando houver discrepância entre o valor atribuído à 

causa e o proveito econômico pretendido. Precedentes. 2. Na ação de 

usucapião de natureza extraordinária, tendo por objeto terreno adquirido 

sem edificações, o conteúdo econômico corresponde à nua-propriedade e 

o valor da causa será de acordo com "a estimativa oficial para lançamento 

do imposto" (art. 259, VII, do CPC), todavia, excluindo-se as eventuais 

benfeitorias posteriores à aquisição do terreno. 3. Para a correta 

demonstração da divergência jurisprudencial, deve haver a comprovação 

do alegado dissídio jurisprudencial, nos moldes exigidos pelos artigos 541, 

parágrafo único, do CPC; e 255, § 1º, do Regimento Interno deste Superior 

Tribunal de Justiça, o que, na espécie, não ocorreu. 4. Recurso especial 

provido (Processo REsp 1133495 / SP - RECURSO ESPECIAL 

2009/0065395-1 Relator(a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129) Órgão 

Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 06/11/2012 Data da 

Publicação/Fonte DJe 13/11/2012)”. Assim, diante da incompatibilidade 

entre o valor atribuído à causa, o proveito econômico pretendido, e 

considerando o Ofício Circular 142/2014-CSC-CGJ, de 25/02/2014, que faz 

remissão ao fiel cumprimento do Ofício Circular 341/2013-CSC, neste 

momento, oportunizo a autora que comprove ou retifique o valor da causa, 

colacionando planilha demonstrativa de cálculo atualizada referente às 

verbas pleiteadas, bem como suas fichas financeiras e indique a carreira 

e o cargo que ocupa na Administração Pública, no prazo de 30 (trinta) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do nos termos 

do art. 257 do CPC. Intime-se Cumpra-se com urgência. Após, concluso. 

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.: 391054 Nr: 26841-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - OAB:, 

LUILSON BARROS MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, PAULO 

EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004017 Nr: 25123-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRLEY DA SILVA CAVALCANTI OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6.098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391054 Nr: 26841-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - OAB:, 

LUILSON BARROS MALHEIROS - OAB:PROCURADOR MUNI, PAULO 

EMÍLIO MAGALHÃES (PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005836 Nr: 25828-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DELISE FONSECA

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009959 Nr: 27573-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REYNALDO JOSE ANTUNES MACIEL FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇAO - OAB:18054/O

 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, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854117 Nr: 56714-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI EUZEBIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854117 Nr: 56714-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI EUZEBIO DA SILVA

 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 - PROC ESTADO - OAB:

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53311 Nr: 3105-21.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDUMA-SIND,TRAB,EMP.FUND.DES.URB.PROT.MEIO 

AMBIENTE DE MATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODECAP PROGRAMA DE 

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDACIO ANTONIO DUARTE - 

OAB:1565

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 833392 Nr: 38830-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - OAB:12422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Execução por Quantia Certa nº 38830-75.2013.811.0041

Exequente: Samuel Alves

Requerido: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Vistos, etc.

 SAMUEL ALVES ajuizou a presente Ação de Execução por Quantia Certa 

em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, em suma, o recebimento dos títulos de crédito acostados à 

petição inicial.

Houve a tentativa de intimação do Exequente por três vezes, via 

publicação na imprensa oficial, via carta com aviso de recebimento e via 

edital, para que juntasse aos autos as vias originais das certidões de 

crédito executadas, restando ambas infrutíferas em razão da mudança de 

endereço do Exequente sem a oportuna comunicação ao juízo, em 

dissonância com o que dispõe a regra inserta no artigo 77, V, do Código 

de Processo Civil.

 Isto posto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, 

suspendendo a exigibilidade da obrigação nos termos do artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas.

P.R.I.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 434889 Nr: 13788-29.2010.811.0041

 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: DOUGLAS TURIBIO SCHUTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestarem acerca dos cálculos de fls. , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 156091 Nr: 9284-87.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA DE LOURDES FERNANDES GUIMARÃES, 

FERNANDO CARLOS MONTOTO, ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES, 

ROSSANA LIMA VERDE GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, REGINA MACEDO 

GONÇALVES, URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - 

OAB:6846/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIELSON GUIMARÃES 

CAMPOS - OAB:5.302-B, LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940, REGINA 

MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 Fica o(a) Advogado(a) UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO, OAB/MT 15.714, 

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.: 1141841 Nr: 28244-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ÁVILA DA SILVA CHIAPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos.

Ao representante legal do Ministério Público, para que adote as medidas 

que entender necessárias, em razão da noticia de fechamento das 

atividades da DROGARIA SARAH, sendo-lhe confiado o alvará nº 

391069-5 (PAGO), como forma de custear a medicação da parte 

AUTORA, contudo, não ocorreu o recebimento do fármaco.

 Colhido o r.parecer ministerial, façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de matéria que envolve saúde.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778596 Nr: 32002-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 Vistos e etc.

Intime-se a pessoalmente a parte requerente, na forma requerida pela 
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Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na petição retro.

Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 805089 Nr: 11554-69.2013.811.0041

 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: JORAILDES TEREZA MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA ERRUAN ROCHA 

POROFO - OAB:15648-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ação Previdenciária nº 11554-69.2013.811.0041

Requerente: Joraildes Tereza Moreira dos Santos

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos, etc.

 JORAILDES TEREZA MOREIRA DOS SANTOS ajuizou a presente Ação de 

Concessão de Auxílio Doença ou Aposentadoria por Invalidez com pedido 

de Antecipação de Tutela em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, objetivando, em suma, a concessão dos benefícios 

previdenciários supracitados.

Antecipação de tutela indeferida. Inconformada com a decisão, a 

Requerente interpor recurso de agravo de instrumento, que teve 

seguimento negado.

Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, sustentando a 

inexistência do direito alegado e pugnando pela improcedência dos 

pedidos.

A Requerente impugnou a contestação, rechaçando os argumentos do 

Requerido e reiterando a pretensão pela procedência dos pedidos 

formulados.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção.

Determinada a realização de prova pericial, houve a tentativa de intimação 

da Requerente por duas vezes, via Oficial de Justiça e por Edital, restando 

ambas infrutíferas em razão da mudança de endereço sem oportuna 

comunicação ao juízo, em dissonância com o que dispõe a regra inserta 

no artigo 77, V, do Código de Processo Civil.

 Isto posto, julgo e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, 

suspendendo a exigibilidade da obrigação nos termos do artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquive-se com as respectivas baixas.

P.R.I.

Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 997324 Nr: 22322-83.2015.811.0041

 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: JOSÉ CARLOS CINTRA FIGUEIREDO

 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido ao 

pagamento do valor decorrente da conversão em pecúnia de onze meses 

de remuneração das licenças-prêmio referentes aos quinquênios 

1974/1979, 1979/1984, 1984/1989 e 1989/1994, no importe de R$ 

197.141,89 (cento e noventa e sete mil, cento e quarenta e um reais e 

oitenta e nove centavos), a ser atualizado com juros da caderneta de 

poupança e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação.Sem 

custas. Considerando que o Requerente decaiu de parte mínima de sua 

pretensão, condeno o Requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.Decisão isenta 

de reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º, II, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 827613 Nr: 33477-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Vistos.

 Intime-se o parte exequente para apresentar resposta a impugnação à 

execução postulado pela ente público estadual na petição “retro”, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos para novas deliberações.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1051691 Nr: 47270-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVALDO NEVES SILVESTRE, GIOVANI DE SOUZA 

MIRANDA, JOYDSON WEIZAMAN DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA C. 

CAVALCANTI - PROC DO ESTADO - OAB:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Giovani de 

Souza Miranda, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, 

suspendendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 

3º, do diploma processual.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de 

estilo.P.R.I.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Paulo Márcio Soares de Carvalho 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 826636 Nr: 32547-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUCIA DE CAMPOS RIBEIRO, LUIZ 

EDUARDO DE ARRUDA, ESPÓLIO DE GRAZIELA DOS SANTOS RIBEIRO, 

CÉSAR AUGUSTO D´ARRUDA, LENIZE CURVO D´ARRUDA, ESPÓLIO DE 

LUIZ ROBERTINO RIBEIRO, LUIZ EDUARDO DE ARRUDA, ANA PIMENTA 

RIBEIRO, ODORICO RIBEIRO DOS SANTOS TOCANTINS, ANA ADELAIDE 

RIBEIRO, AGRIPINA EDELTRUDES RIBEIRO E OUTRA, HELIO RIBEIRO, 

CÉSAR AUGUSTO D´ARRUDA, ESPÓLIO DE LUIZA SEBASTIANA RIBEIRO, 

KLEBER TOCANTINS MATOS, ALEX TOCANTINS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:OAB/MT 3.979

 Vistos.

Sobre o pedido de fls. 244/244v, manifestem-se os Requeridos, em 10 

dias.

Após, conclusos.

Intimem-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 830535 Nr: 36249-87.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MÜLLER ABREU LIMA - 

OAB:6.177/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior , na forma do art. 

162 § 4°do CPC , impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 797325 Nr: 3699-39.2013.811.0041

 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: VISÃO PAINEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - SECRETARIA DE 

FINANÇ DO MUNICIPIO -COORDENADORIA DO ISSQN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096-O/MT, 

VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos.

Prossiga-se, nos moldes da decisão de fls. 643/643v.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023550-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571/O (ADVOGADO)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA OAB - MT23881/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (IMPETRADO)

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 Processo: 

1023550-71.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: HIPER MERCADO GOTARDO 

LTDA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por Hipermercado Gotardo 

Ltda. em face do Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT, vindicando a 

concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário 

imanente aos Avisos de Cobrança Fazendária indicados na petição inicial. 

Aduz, em síntese, a ilegalidade da não admissão do recurso administrativo 

interposto, alegando a desnecessidade de exaurimento da via 

administrativa como condição para a suspensão da exigibilidade do débito 

e a ausência de observância aos princípios do contraditório e da ampla 

defesa. Em razão do exposto, requer a concessão de liminar para 

determinar a admissibilidade do recurso administrativo interposto e a 

consequente suspensão da exigibilidade do débito tributário discutido até o 

julgamento do mérito recursal. A inicial veio instruída com documentos. É o 

relatório. Fundamento e decido. Para a concessão de liminar em mandado 

de segurança, a legislação de regência exige a comprovação da 

coexistência pacífica de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o 

periculum in mora. Apesar do hercúleo esforço do subscritor da petição 

inicial, não vislumbro a presença do fumus boni juris necessário à 

concessão da liminar. Segundo se observa do seguinte excerto da 

decisão administrativa combatida, o processo não foi admitido pelo 

seguinte fundamento: “O Contribuinte não apresentou os motivos de fato e 

de direito e a indicação de provas anexas que embasam o pedido de 

revisão de lançamento contra o débito lançado pelo Aviso de Cobrança 

Fazendário nº 191464/1624/101/2018. Cabendo ao contribuinte apresentar 

provas do envio da EFD antes da ciência do Aviso de Cobrança 

Fazendário nº 191464/1624/101/2018. Base legal: Art. 1028, §1º, inciso V 

e VI do RICMS/2014.” Em face desse contexto, não vislumbro, ao menos 

em sede de cognição sumária, elementos capazes de elidir os 

fundamentos que levaram à não admissibilidade do pedido, devendo a 

decisão administrativa subsistir, por força da presunção de legitimidade 

que lhe é afeta. Isto posto, 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 petição inicial sem 

documentos para, querendo, ingressar no feito. Após, colha-se o parecer 

ministerial. Revogo o despacho referente ao Id. 12037703, eis que 

inaplicável ao caso concreto. Intimem-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. 

Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019785-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SIPOLI COUTINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(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: 

1019785-92.2018.8.11.0041 AUTOR: FERNANDO SIPOLI COUTINHO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de pedido de aditamento da 

inicial formulado por FERNANDO SIPOLI COUTINHO na Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Pedido Liminar ajuíza pelo requerente em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO. O requerente ajuizou a presente ação, alegando que 

está inscrito no concurso para formação de cadastro de reserva para o 

cargo de Delegado de Polícia de Mato Grosso, Edital nº 1 – PJC/MT de 16 

de março de 2017, sendo que concorre as vagas reservadas para as 

pessoas com deficiência. Afirma que obteve êxito nas duas primeiras 

fases do certame (objetiva, dissertativa e oral), restando eliminado na 

terceira (exame de saúde), sob o fundamento de que foi diagnosticado 

com doença incapacitante e incompatível com cargo pretendido. Assevera 

que a banca examinadora apresentou justificativa que decorre de mero 

enquadramento às hipóteses previstas no edital, sem a devida análise da 

condição do autor. O pedido de antecipação de tutela para prosseguir nas 

demais fases do certame restou indeferido por meio da decisão de ID nº 

14278561. O requerente informou a existência de fato novo por meio da 

petição de ID nº 14562330, indicando que a banca examinadora 

apresentou reposta aos recursos administrativos apresentados com 

fundamentação que demonstra a sua inclinação em não admitir pessoas 

com deficiência no quadro de Delegados da Polícia Civil do Estado de Mato 

Grosso, visto que a Junta Médica Revisora utiliza a própria deficiência do 

autor como condição incapacitante para o considerar inapto ao cargo 

pretendido. Sustenta que a caracterização da deficiência deve ser feita de 

acordo com o art. 2º da Lei nº 13.146/2015, como estabelece o edital do 

concurso, considerando-o como pessoa deficiente para fins de 

participação no concurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, é necessário 

registrar que se trata verdadeiramente de pedido de reconsideração 

formulado pela parte requerente, visto que não foi colacionado aos autos 

qualquer documento hábil a comprovar o fato novo alegado, sendo que 

restou anexado apenas o Edital de abertura do certame que já de 

conhecimento público e notório. Pois bem. Não obstante toda 

fundamentação exposta pela requerente e ainda considerando as 

citações das supostas respostas dos recursos administrativos, não foi 

apresentado qualquer fato novo ou argumento capaz de justificar a 

alteração da convicção formada na decisão anterior, visto que conforme 
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bem elucidado, mesmo que o candidato se apresentasse como 

concorrente as vagas destinadas as pessoas com deficiência, o Edital nº 

1 – PJC/MT de 16 de março de 2017, previa que na terceira fase – exame 

de saúde, seria apurado se o candidato possuía condições físicas e 

psíquicas para exercer as atividades do cargo almejado. Outrossim, 

referido edital ainda fez constar que várias doenças que afetam a coluna 

vertebral, como é o caso do requerente, são consideradas incapacitantes 

para o exercício da função pretendida, razão pela qual a manutenção da 

decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão (ID n. 14278561) pelos próprios 

fundamentos. Intime-se. Cumpra-se a decisão de nº 14278561, 

providenciando a citação do requerido conforme anterior determinado. 

Cuiabá, 14 de agosto de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013518-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LOPES NEVOA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT0014887A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Gerente da Gerência do ITCD e Outras Receitas (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1013518-07.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: MARCELO LOPES NEVOA 

IMPETRADO: ILMO. SR. GERENTE DA GERÊNCIA DO ITCD E OUTRAS 

RECEITAS Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar inaudita altera pars impetrado por Marcelo Lopes Nevoa em face do 

Gerente de ITCD e Outras Receitas da SEFAZ/MT, objetivando a sustação 

do protesto da Certidão de Dívida Ativa Nº 2017479340, com o posterior 

cancelamento do débito imanente à referida CDA. A inicial veio instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. De acordo com a 

distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete à 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública “Processar 

e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública”. Sob outro prisma, compete à Vara Especializada de 

Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar, 

exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, 

ações correlatas, com exceção das ações referentes a débitos fiscais 

não inseridos em dívida ativa”. Desse modo, em se tratando de ação que 

tem por escopo a suspensão e anulação de débito inscrito em dívida ativa, 

compete à Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá 

processar e julgar o presente feito, consoante se infere do seguinte 

julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 

sede de Conflito de Competência: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA — AÇÃO 

CONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE PROTESTO DE DÉBITO FISCAL 

PRESCRITO — DÉBITO INSERIDO EM DÍVIDA ATIVA — COMPETÊNCIA DA 

VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL — RESOLUÇÃO Nº 23, DE 

21 DE NOVEMBRO DE 2013, TJ/MT. Nos termos da Resolução nº 23, de 21 

de novembro de 2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, artigo 2º, à 

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá compete: 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles 

decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não 

inseridos em dívida ativa”. Comprovado que o débito está inserido em 

dívida ativa, a competência é da referida Vara. Conflito julgado 

improcedente.” (CC 37907/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016) Calha transcrever, 

por oportuno, o seguinte excerto do voto do Relator do Conflito de 

Competência, in verbis: “O fato de ainda não ter sido proposta a 

respectiva ação executiva, não é óbice de que a demanda tramite na Vara 

Especializada de Execução Fiscal, visto que é consequência da inscrição 

do débito em dívida ativa a sua posterior execução, conforme preceitua a 

Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980: Art. 1º - A execução judicial 

para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, 

subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. [...] § 3º - A inscrição, 

que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita 

pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e 

suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, 

ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo 

aquele prazo. Ademais, a Resolução nº 23, de 21 de novembro de 2013, 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece que: “[...] Art. 4º O Juiz 

Diretor do Foro da Comarca de Cuiabá adotará as providências cabíveis, 

inclusive aquelas inerentes à redistribuição dos feitos já ajuizados. [...]” 

[sem negrito no original], a se concluir que, ainda que já ajuizada a 

demanda, a sua redistribuição à Vara Especializada de Execução Fiscal 

deverá ser realizada, visto que tem competência absoluta para processar 

e julgar as causas de sua atribuição. Assim, admitir o trâmite de demanda 

respaldada em débito já inscrito em dívida ativa na Vara Especializada da 

Fazenda Pública para, depois de proposta a respectiva ação executiva, 

determinar a redistribuição do processo à Vara Especializada de 

Execução Fiscal, importaria em tumultuar o andamento do processo, em 

manifesto prejuízo às partes e afronta aos princípios da celeridade e da 

economia processual.” Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a 

incompetência absoluta deste juízo para processar e jugar o feito, 

declinando da competência em favor da Vara Especializada de Execução 

Fiscal da Comarca de Cuiabá. Encaminhem-se os autos ao juízo 

competente, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de agosto de 2018. PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016513-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO ALBANO MONTAGNER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017535-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. DE MELO EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDEA - MT (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DE PROCESSOS 

DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - INDEA/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando a suspensão dos 

efeitos do Auto de Infração nº 87552, bem como seja autorizada a 

Impetrante a continuar exercendo suas atividades, sem a necessidade de 

contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade 

técnica homologada pelo CRMV/MT, até ulterior decisão de mérito a ser 

proferida neste writ. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades 

coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial plantonista.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017479-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERS ELIZANDRO JARBAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS - CARLOS MARC. 

AYC. CAMEPLO (IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS - LUIZ CORREA DE MELLO 

NETO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para RECOLHER, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo. DECISÃO: ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada, determinando a suspensão dos 

efeitos do Auto de Infração nº 87552, bem como seja autorizada a 

Impetrante a continuar exercendo suas atividades, sem a necessidade de 

contratação de médico veterinário com anotação de responsabilidade 

técnica homologada pelo CRMV/MT, até ulterior decisão de mérito a ser 

proferida neste writ. Notifiquem-se pessoalmente as autoridades 

coatoras, enviando-lhes a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, prestem as informações de praxe, e na oportunidade 

intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a 

Procuradoria Geral do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe 

cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 

12.016/2009). Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou 

não, ouça-se o Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

vindo, conclusos (art. 12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intimem-se. 

Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo oficial plantonista.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 973985 Nr: 11216-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATECNORTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT, DANIEL COSTA DE MELO 

(Procurador do Estado) - OAB:16706

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827199 Nr: 33086-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 

INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 827199 Nr: 33086-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MG CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS 

INCORPORADORA E CONSULTORIA DE OBRAS LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, SECRETARIA 

MUNICIPAL DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917508 Nr: 41752-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MACAUBAS PEREIRA DA SILVA, DAMIÃO 

RODRIGUES TERTERELHO, SANDRO DONIZETTI DE MORAES, MARIA 

FAVALESSA MENDES DA SILVA, CLARISE MACAUBAS PEREIRA, NILDA 

PINTO DE FRANÇA, ZILLENE ROMANA DE SOUZA, TÂNIA GONÇALINA DE 

MORAIS

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050670 Nr: 46752-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NICACIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917508 Nr: 41752-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MACAUBAS PEREIRA DA SILVA, DAMIÃO 

RODRIGUES TERTERELHO, SANDRO DONIZETTI DE MORAES, MARIA 

FAVALESSA MENDES DA SILVA, CLARISE MACAUBAS PEREIRA, NILDA 

PINTO DE FRANÇA, ZILLENE ROMANA DE SOUZA, TÂNIA GONÇALINA DE 

MORAIS

 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: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859556 Nr: 1385-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE NORBERTO DA SILVA

 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:

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 859556 Nr: 1385-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE NORBERTO DA SILVA

 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:

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762011 Nr: 14513-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHISTYAN GOMIDE - 

OAB:7.416, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1050670 Nr: 46752-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NICACIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Consierando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392821 Nr: 28231-19.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE FIGUEIREDO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4.979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346729 Nr: 17306-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE DA COSTA ANDRADE, JOSE RICARDO DE 

AMORIM SANTANA, PABLO BERTICELLI, RODRIGO DAVID FRAGA, 

LUZIANI MARIA MARTELLI, NICIANE OKUMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELITA VINAGRE PINHEIRO 

DUARTE - OAB:10707, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHAIANNE ENGLER DE 

CARVALHO - OAB:PROC. FAZENDA N

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, impulsiono com a 

finalidade de intimar as partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 433317 Nr: 12809-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA SOLANO DE JESUS, LUZIA STASIAKI NERIS, 

LUZINETE ALVES DA SILVA, LUZIETH GOMES DE ARRUDA AQUINO 

NUNES, LUZIA VILELA SANTOS, LUZIMA TEIXEIRA DE GOES, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP, LUZINETE 

REIS BARROZO, LUZINETTE DA SILVA COSTA, MABEL GOMES PEREIRA, 

MADALENA ANHAN

 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: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Tendo em vista a objeção interposta pelo requerido às fls. 212/218, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 797507 Nr: 3888-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF BRASIL FOODS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY AMARAL DE SOUZA - 

OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da autora, 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.Intimem-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 
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CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 431812 Nr: 11936-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS SIQUEIRA DE ALMEIDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, JOELMA DOS REIS RIBEIRO - OAB:17016/MT, 

LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - OAB:20823/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 EXECUÇÃO

CÓDIGO: 431812

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, de modo 

que a execução deve se dar com base no art. 534 do Novo CPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do Novo CPC, intime-se o 

executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 Após, cls.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1064543 Nr: 52975-68.2015.811.0041

 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: ANTONIO JOÃO MAGALHÃES, IONE LEITE 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 Vistos, etc.

 Em atenção ao Ofício n° 523-2018/GBSES, determino a intimação do Sr. 

Secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso, para informar, se no 

processo em epígrafe, eventualmente foram realizados pagamentos 

relativos ao tratamento Home Care pela via administrativa.

Consigno que as informações deverão ser prestadas no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 852574 Nr: 55366-64.2013.811.0041

 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: IZANIL AVELINA SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:18026-A, SERGIO 

BENEDITO BASTOS PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:

 AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CÓDIGO: 852574

Vistos, etc.

 Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifico que até o presente momento o Município 

de Cuiabá não foi regularmente citado, mas apenas o Estado de Mato 

Grosso (fl. 45).

 Assim sendo, CITE-SE o Município de Cuiabá para que, caso queira, 

ofereça contestação no prazo legal.

Após, intime-se a parte autora para impugnar no prazo legal.

Quanto à contestação do Estado, certifique-se o decurso de prazo para 

apresentar impugnação.

 No mais, intime-se a Empresa Titaniun Comércio de Material Médico 

Hospitalar e Serviços Ltda. (nome fantasia: Titaniun Implantes), para 

prestar contas em 10 dias, em seu NOVO ENDEREÇO:

 Av. Historiador Rubens de Mendonca, n. 2368, Sala 1101, 11º Andar, 

Edifício Top Tower, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, 

Telefone (65) 30251871.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 821469 Nr: 27659-24.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZA MARIA CARNEIRO FONTES, CARMEM 

BENEDITA CARNEIRO FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, CARLOS EMILIO 

BIANCHI NETO (PROC. ESTADO) - OAB:, MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT, ÉRIS ALVES PONDÉ - OAB:13.830/MT

 Em atenção à sentença de fls. 112/113, intimo as partes requeridas para 

apresentarem a prova de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o 

bem expropriado em 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 874755 Nr: 13243-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JAIRA BUDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela parte Impetrante é 

tempestivo. Assim, impulsiono estes autos intimando o impetrado para, 

querendo, apresentar contrarrazões

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 942213 Nr: 55886-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCINIRA CORRÊA DE FRANÇA - 

OAB:13.859/MT, LOESTER RODRIGO MARÇAL SIQUEIRA - OAB:17194

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LUIZ GALLO (PROC. 

MUNICIPAL) - OAB:6.677/MT

 Certifico que faço novamente a publicação da sentença vez que na 

publicação anterior não constou o nome do advogado substabelecido: "... 

ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares 

arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar à 

autoridade coatora que assegure à Impetrante o direito de ser nomeada 

para o cargo de enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Cuiabá, decorrente do Edital nº 001/2012/PMC/MT, de 18 de 
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janeiro de 2012, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Com fundamento no art. 

14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo 

do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, 

em vista do reexame necessário da sentença."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 724625 Nr: 20298-24.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPIFÂNIA CORTAZA BORRALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA MARQUES 

FUGUEIREDO FILHA - OAB:8618 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 27.268,82 

(vinte e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois 

centavos), sendo, R$ 22.840,21 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta 

reais e vinte e um centavos) referente ao pagamento da RPV de fl.63, e 

R$ 4.428,61 (quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e um 

centavos) da RPV de fl.64.Após a expedição do alvará, intime-se o Ente 

Público para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, nos termos 

do Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que 

a Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá certificar eventual 

interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, remeter o alvará 

concluso para assinatura e liberação dos valores 02 (dois) dias úteis 

depois de esgotado o prazo para recurso.Intime-se a PGE e a parte 

exequente.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 217455 Nr: 26206-72.2005.811.0041

 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: MARIA DE LOURDES NETTE BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICAEL GALHANO FEIJÓ - 

OAB:5935/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE A. 

SOUSA - PROC. ESTADO - OAB:3968-MT

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 1.962,48 (um 

mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) 

referente ao pagamento da RPV de fl.362, devendo o valor ser transferido 

da Conta Única do Estado para a conta corrente de Fabiana Orlandi 

Eduardo (Banco do Brasil, Agência: 2373-6, Conta Corrente: 15641-8, CPF 

n°. 616.279.921-20).Após a expedição do alvará, intime-se o Ente Público 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, nos termos do 

Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá certificar eventual 

interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, remeter o alvará 

concluso para assinatura e liberação dos valores.Intime-se a PGE e a 

parte exequente.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 874755 Nr: 13243-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JAIRA BUDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:

 MS

CÓDIGO: 874755

Vistos, em correição.

Vistas ao MP e, após, cls. para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2017.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1064543 Nr: 52975-68.2015.811.0041

 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: ANTONIO JOÃO MAGALHÃES, IONE LEITE 

MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira (Procurador do Estado) - OAB:17373-A

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 204.343,54 

(duzentos e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e cinquenta e 

quatro centavos), referente ao pagamento de serviços já prestados 

relativos à internação domiciliar do tipo “HOME CARE”, devendo o valor ser 

transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da prestadora 

Qualycare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda – ME (CNPJ n. 

09.457.686/0001-19, Banco Unicred, Agência n. 2305, Conta Corrente n. 

11.864-8).O autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) 

dias.No mais, intime-se o Ente Público para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, nos termos do Provimento n° 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de recurso ou o 

decurso de prazo, e após, expeça-se o alvará 02 (dois) dias úteis depois 

de esgotado o prazo para recurso.Intime-se a PGE e a parte autora. 

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 782015 Nr: 35636-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESCÉM - NASCIDA ( RN ) DE ROSANGELA MARIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MOREIRA MACIEL - 

OAB:15392-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 797,38 

(setecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos) referente ao 

pagamento da RPV de fl.109, devendo o valor ser transferido da Conta 

Única do Estado para sua conta corrente, Marco Moreira Maciel (Banco 

Bradesco, Agência: 1461-3, Conta Corrente: 0046904-1, CPF n°. 

023.698.591-48).Após a expedição do alvará, intime-se o Ente Público 

para, querendo, apresentar impugnação ou recurso, nos termos do 

Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá certificar eventual 

interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, remeter o alvará 

concluso para assinatura e liberação dos valores.Intime-se a PGE e a 

parte exequente.Cumpra-se,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror
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 Cod. Proc.: 793590 Nr: 47722-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A "SADIA OESTE S/A INDUSTRIA E 

COMÉRCIO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:175193, JOSE GUILHEME FEVERMANN - 

OAB:140.829/RJ, oscar sant'anna de freitas e castro - OAB:32.641 

OAB/RJ, ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROC.

 ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES 

OS PEDIDOS vindicados na exordial, para aceitar depósito integral do 

débito ofertada como caução aos créditos tributários originários das 

notificações de lançamento nsº 72840/332/68/2009; 197933/332/68/2010; 

1 9 7 9 2 0 / 3 3 2 / 6 8 / 2 0 1 0  e  2 9 0 3 2 1 / 3 3 2 / 6 8 / 2 0 1 0 ,  d e c l a r a n d o , 

consequentemente, a impossibilidade de os referidos créditos tributários 

obstarem a aplicação dos efeitos dos artigos 444 e 445 do Regulamento 

do ICMS do Estado de Mato Grosso, da Resolução n.º07/2008, da Portaria 

n.º 163/2007 e também que seja o Estado impedido de inscrever seu nome 

no CADIN e não seja o referido débito impedimento de certidão negativa de 

débito, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/2015.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, nos temos do §2º, § 3º e § 8º do art. 85 do 

CPC/2015.Intime-se.Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame 

necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 851836 Nr: 54751-74.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZINA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, GMS IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, WILIAM KHALIL - OAB:6487/MT

 ISTO POSTO, e com base nas alegações supra, rejeito a preliminar de 

incompetência do juízo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da 

requerida GMS, julgando extinto o feito sem resolução do mérito com 

relação a ela (art. 485, CPC), e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, para condenar o Município a proceder ao 

pagamento indenização por danos morais à autora, na monta de 

R$20.000,00 (vinte mil reais).Referido valor será acrescido de juros de 

mora no percentual da caderneta de poupança desde o evento danoso 

(27/03/2013 – data da notificação da autora para deixar a sua casa) até o 

efetivo pagamento (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo IPCA-E, 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) a partir da publicação da 

sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). Via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Isento de 

custas.Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §3º, I do 

CPC.Por fim, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao 

arquivo, ficando dispensado o reexame necessário em virtude do valor da 

condenação.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de agosto de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 377909 Nr: 14211-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NABOR LOURIVAL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ISTO POSTO, e à vista da fundamentação acima, DETERMINO:Que se 

proceda ao BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 357,00 

(Trezentos e cinquenta e sete reais), referente ao custeio do medicamento 

denominado “SERETIDE (Xinofoato de Salmeterol + Propionato de 

Fluticasona)” referente a 03 (três) meses de tratamento, devendo o valor 

ser transferido da Conta Única do Estado para a conta corrente da 

fornecedora Drogaria Cavalari Eireli-ME (Banco Sicoob, Ag: 4256-0, C.C: 

59729-5, CNPJ: 28.863.471/001-42), que é a empresa que apresentou o 

orçamento menos dispendioso (fl. 257-v).O autor fica obrigado a prestar 

contas no prazo de 10 (dez) dias.No mais, intime-se o Ente Público para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso, nos termos do Provimento 

n° 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Consigno que a Secretaria 

Unificada da Fazenda Pública deverá certificar eventual interposição de 

recurso ou o decurso de prazo, e após, expeça-se o alvará 02 (dois) dias 

úteis depois de esgotado o prazo para recurso.Intime-se a PGE e a parte 

autora. Cumpra-se, com urgência.Cuiabá/MT, 23 de Julho de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SERORJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 874755 Nr: 13243-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA JAIRA BUDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RODRIGUES 

CALDAS - OAB:, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:

 ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA 

pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015.Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei nº 12.016/09.Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 869123 Nr: 8883-39.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES MAGDO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, KALYNCA 

SILVA INES DE ALMEIDA - OAB:15.598, MARIANA ALMEIDA 

GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 22761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Certifico que faço a republicação da sentença tendo em vista que na 

publicação anterior não constou os nomes dos advogados 

substabelecidos: "...ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, 

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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as 

devidas baixas de estilo. Intime-se..."

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021299-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA RODRIGUES LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

C U M P R I M E N T O  D E  S E N T E N Ç A .  P R O C E S S O  N ° : 

1021299-17.2017.8.11.0041 (PJE 5) Vistos e etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença por obrigação de fazer contra a Fazenda 

Pública, proposta por CAMILA RODRIGUES LEITE, em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

da ação em epígrafe, objetivando seja determinado ao requerido que 

proceda com a imediata nomeação e posse da Requerente no cargo de 

Assistente Do Sistema Socioeducativo, Perfil Profissional – Assistente 

Administrativo. Deste modo, tendo em vista o transito em julgado da 

decisão (ID: 10863769), intime-se o executado para que proceda com a 

renovação do ato de nomeação da autora, reabrindo o prazo para 

apresentação da documentação necessária a sua posse. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007399-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONIFACIO DE SOUZA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007399-98.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA BONIFACIO DE 

SOUZA FARIA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 3218331). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da 

inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Administração, conforme 

demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do 

Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 

e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos 

em geral seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - 

URV do último dia do mês de competência, independente da data do 

efetivo pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal 

lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para 

a referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
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MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a 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 o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
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valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023357-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LUIZ ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1023357-56.2018.8.11.0041 

DIST.: 31/07/2018 17:35:03 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA 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, 13 de agosto de 2018. 

FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020155-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMAO OCAMPOS (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 1020155-71.2018.8.11.0041 

DIST.: 08/08/2018 15:20:48 DEPRECANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - 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, 13 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020155-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RAMAO OCAMPOS (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 1020155-71.2018.8.11.0041 

DIST.: 08/08/2018 15:20:48 DEPRECANTE: JUÍZO DA QUARTA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - 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, 13 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023340-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR (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 1023340-20.2018.8.11.0041 

DIST.: 06/08/2018 14:51:20 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE - MT FINALIDADE: PENHORA E 

AVALIAÇÃO. 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, 13 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023340-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR (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 1023340-20.2018.8.11.0041 

DIST.: 06/08/2018 14:51:20 DEPRECANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA 

CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE - MT FINALIDADE: PENHORA E 

AVALIAÇÃO. 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 
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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, 13 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028117-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO MICHARKI (DEPRECADO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1028117-82.2017.8.11.0041 

DIST.: 11/12/2017 13:47:16 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MT FINALIDADE: INTIMAÇÃO E PENHORA 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, 13 de agosto de 2018 FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028117-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONISIO MICHARKI (DEPRECADO)

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 CARTA PRECATÓRIA PJe Nº 1028117-82.2017.8.11.0041 

DIST.: 11/12/2017 13:47:16 DEPRECANTE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS - MT FINALIDADE: INTIMAÇÃO E PENHORA 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, 13 de agosto de 2018 FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mf

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005742-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESP. DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 - FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO Numero do Processo: 1005742-24.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL S.A Autuação 26/04/2016 Última distribuição 26/04/2016 Valor da 

causa R$ 30.160,68 Nº da CDA 2015 / 1111727 11010 Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (ID do documento: 499333) 

proposta em 26/04/2016 pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

em relação ao BANCO DO BRASIL SA (Contribuinte 155865), cujo valor da 

causa foi fixado em R$ 30.160,68-, pretendendo receber débitos inscritos 

em Dívida Ativa – CDA Nº 2015/1111727 – venc. 27/10/2014 – inscrita em 

01/07/2015, referente CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO - AUTO DE INFRAÇÃO 

CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES (Dívida nº 23114946), ID do 

documento: 1022648. Em 21/10/2016 o Banco Executado protocolou 

petição, requerendo juntada de procuração (ID do documento: 3245545) e 

em 25/10/2016 peticionou novamente comprovando o depósito do valor 

principal (R$ 30.160,68) em conta corrente vinculada a este processo e ao 

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL (ID do documento: 

3266420), afirmando que ‘destina-se à garantia do Juízo, na medida em 

que serão apresentados Embargos à Execução Fiscal.’ , sic (ID do 

documento: 3266404). Em 14/02/2017 a Fazenda Pública Municipal 

Exequente apontou insuficiência do depósito realizado e requereu a 

intimação do Executado para complementá-lo, ‘a fim de acrescer a 

importância de R$ 6.266,65 (seis mil duzentos e sessenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), para integral garantia do Juízo.’, sic (ID do 

documento: 4853268). Eis o relatório necessário. DECIDO. Inicialmente, 

anoto que apesar de inexistir nos autos determinação para citação e 

certidão quanto à sua efetividade do Banco Executado, com o seu 

comparecimento aos autos, através de Advogado, para comprovar 

depósito em dinheiro e garantir o Juízo, com a finalidade de interpor 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, completou-se a formação do processo 

executivo e a ausência de citação está suficientemente suprida, ante o 

comparecimento espontâneo da parte apontada como devedora nesta 

execução fiscal, nos termos do § 1º do Art. 239 c/c Art. 312 do 

CPC/2015[1]. Proceda-se imediatamente o Sr. Gestor Judicial à 

anexação/vinculação/apensamento virtual a estes autos eletrônicos dos 

EMBARGOS A EXECUÇÃO PJE Nº 1021119-35/2016, distribuídos em 

23/11/2016, interpostos em relação à presente Execução Fiscal. Quanto 

ao depósito efetuado pelo Banco Executado no valor de R$ 30.160,68-, 

constato que foi realizado somente quanto ao valor principal executado 

nestes autos eletrônicos, conforme apontado pela Fazenda Pública 

Municipal Exequente, entretanto, sabe-se que a Súmula Vinculante STF 28 

é clara quanto à inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio 

para admissibilidade de ação que se pretende discutir a crédito tributário, 

verbis: “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de 

admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade 

de crédito tributário.” Assim, em que pese a CDA objeto desta execução 

fiscal gozar de presunção de certeza e liquidez, é preciso não olvidar que 

essa presunção é relativa e não pode estar vinculada apenas à regular 

inscrição da dívida ativa, que, aliás, foi realizada por ato unilateral da 

Fazenda Pública, bem como que tal fato administrativo não impede a 

instauração da ação cognitiva dos embargos do suposto devedor, até 

porque a Constituição Federal confere direito de ampla defesa e de 

contraditório, independente de constrição patrimonial, sendo certo que 

também garante que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito. Por tais fundamentos, INDEFIRO pedido da 

Fazenda Pública Municipal Exequente de intimação do Banco Exequente, 

para complementação do depósito e integral garantia do Juízo (ID do 

documento: 4853268). Consequentemente, DECLARO garantido o Juízo 

com o depósito do valor principal efetuado em 25/10/2016 (ID do 

documento: 3266420), para fins de defesa patrimonial nesta Execução 

Fiscal pelo Contribuinte Devedor apontado na CDA Nº 2015/1111727 - 

venc. 27/10/2014 - ID do documento: 1022648, ora Executado. Entretanto, 

como consignado acima, o depósito no caso presente (ID do documento: 

3266420) está indevidamente vinculado ao Juízo da Fazenda Pública 

Estadual, quando esta execução fiscal está sendo promovida pela 

Fazenda Pública Municipal, perante este Juízo do Gabinete 1 – Fazenda 

Pública Municipal da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, 
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razão pela qual DETERMINO que o Banco Executado promova 

imediatamente a regularização do depósito quanto a este competente Juízo 

da Fazenda Pública Municipal, no prazo de dez dias, anexando a estes 

autos eletrônicos o comprovante do mesmo depósito, com as correções 

legais a partir de 25/10/2016, sob pena de revogação da decisão acima 

(garantia do Juízo) e prosseguimento da execução fiscal. Decorrido o 

prazo acima (dez dias), com ou sem cumprimento pelo Banco Executado, 

CERTIFIQUE-SE e voltem os autos À CONCLUSÃO. INTIMEM-SE as Partes 

(PJe). PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE sucessivamente. Cuiabá, 27 de 

dezembro de 2017. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza 

de Direito fcoa [1]. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a 

citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de 

indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o 

O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a 

nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação 

de contestação ou de embargos à execução. ... Art. 312. Considera-se 

proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a 

propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no 

art. 240 depois que for validamente citado.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1035569-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EXEQUENTE)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

FRANCINETE C. DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

MARIA JOSE BOBATO SCHMITT OAB - MT13925/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE II - VARA ESP. 

DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035569-46.2017.8.11.0041. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: FRANCINETE C. DA 

SILVA - ME, FRANCINETE DA CONCEICAO DA SILVA Vistos etc. Fazenda 

Pública Estadual, devidamente qualificado nos presentes autos como 

exequente, interpôs (ID Nº 11202563) os presentes Embargos de 

Declaração em face da decisão proferida no incidente de exceção de 

pré-executividade (ID Nº 10900116), sob o argumento que a decisão foi 

omissa em não fixar os honorários advocatícios ao exequente, sob 

alegação de ser devido conforme entendimento do STJ. Assim, requer o 

recebimento dos presentes embargos declaratórios, visando que seja 

sanado os vícios apontados. Os Embargos foram interpostos no prazo 

legal, como disciplina o art. 1.023 do CPC, conforme certidão ID Nº 

11599928. Vieram os autos conclusos. É o Breve Relato. Decido. Os 

Embargos Declaratórios prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, 

omissões, contradições ou erro material no julgamento [art. 1.022 do CPC], 

não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante. Reza 

o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 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”. De plano, verifico que inexiste 

qualquer razão plausível para acolhimento do pleito de condenação do 

excipiente em honorários de sucumbência, sendo incabíveis na espécie, 

razão pela qual a irresignação do Embargante diz respeito à essência da 

decisão proferida e não a eventual omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material, o que não pode ser acolhida na via eleita. ISTO POSTO, sem 

maiores delongas REJEITO os Embargos Declaratórios (ID Nº 11202563), 

permanecendo inalterada a decisão (ID Nº 10900116), ante a inexistência 

de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 

25 de Abril de 2018. Adair Julieta da Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015951-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DA GUIA DA SILVA MIRANDA OAB - MT19720/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA DE SOUZA OAB - MT0014660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimação da parte requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada pela requerida.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500455-74.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ueber Roberto de Carvalho OAB - MT0004754A (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 Processo: 0500455-74.2015.8.11.0041. DESPACHO 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0500455-74.2015.8.11.0041 – DISTRIB.: 

12/08/2015 EXCDA: CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS CPF Nº 

299.937.68120 CDA’s Nºs 2011/792214; 2012/838581; 2013/1090203. 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.045.0216.001 - IPTU Valor da Execução: 

R$ 51.120,89- 11010 VISTOS, ETC... Trata-se EXECUÇÃO FISCAL 

promovida em 12/08/2015 via PJe pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em relação à 

CLEONICE BERNADETE KOVEL ADAMS – CPF Nº 299.937.68120, tendo 

como objeto o recebimento dos créditos representados pelas CDA’s 

descritas na inicial, referentes ao não pagamento de IPTU’s do imóvel de 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.7.14.045.0216.001. Em 21/08/2015 foi 

determinado pela MMª. Juíza de Direito Titular do Gabinete 2 – Fazenda 

Pública Estadual desta Vara Especializada, Dra. Adair Julieta da Silva, a 

citação por carta da Executada (ID 313731), interrompendo-se o prazo 

prescricional dos tributos de 05 (cinco) anos, nos termos do Art. 174, inc. I 

do C.T.N. c/c Art. 8º, § 2º da L.E.F. (Lei Nº 6860/1980), a qual retornou ao 

Juízo COM a efetivação da citação da Executada, conforme AR 

devidamente juntado aos autos pela Secretaria em 14/10/2015 (ID 

344792). Constam dos autos a certidão emitida em 01/04/2016 pela 

Secretaria deste Juízo de que “decorreu o prazo das citações, sem o 

pagamento do débito e sem oferecimento de bem à penhora” (ID 690554). 

Em 29/08/2017 a Fazenda Pública Municipal Exequente protocolou 

requerimento de penhora on line, pelo sistema BACENJUD em contas 

bancárias da Parte Devedora (ID 9660180), anexando as CDA’s 

atualizadas, cujo valor total somaram à época R$ 70.499,62. O pedido de 

penhora on line via BACENJUD foi deferido por este Juízo em 26/09/2017 

(ID 10020348), quando se procedeu ao seu protocolamento junto ao 

BacenJud, de nº 20170005175747 (ID 10044715). Em 30/10/2017 a 

Executada peticionou nos autos, através de seu Advogado (ID 10503380), 

juntando os documentos de ID’s 10503398, 10503407, 10503439, 

10503450, 10503479, 10503488, 10503498, 10503506, 10503510, 

alegando a nulidade da sua citação, pois “nunca residiu nesse endereço 

tampouco autorizou terceiro a receber citação em seu nome, tanto que 

não foi ela quem assinou o aviso de recebimento (AR). Isso fez com que a 

executada tomasse conhecimento desta ação apenas com o bloqueio de 

seus ativos financeiros, comparecendo no processo apenas neste 

momento. Por fim, convém destacar que os valores bloqueados de sua 

conta bancária são impenhoráveis, seja por estarem depositados em 

caderneta de poupança ou por se tratar de seus proventos, conforme 

será detalhado adiante.”, bem como que “não reside e nunca residiu no 

endereço encaminhado a carta de citação, e sim, na Rua Osvaldo da Silva 

Correia, nº 2020, Condomínio Viverde, há pelo menos cinco anos, como 

prova disso basta ver o endereço exposto em suas declarações de 

Imposto de Renda, contas de energia elétrica que datam desde o ano de 

2013. Portanto Excelência, devido ao fato da executada nunca ter residido 

no endereço em que fora encaminhada a citação, aliado ao fato de não ter 

sido recebido pessoalmente por ela, tampouco por representante, requer 

seja reconhecida a nulidade da citação, bem como de seus atos 

subsequente, nos termos dos artigos 280 e 281 do Código de Processo 

Civil.” (sic), apresentando ao final os seguintes pedidos: “Por todo 

exposto, requer seja reconhecida a nulidade da citação postal, ID 344793, 

porquanto fora encaminhado em endereço onde a executada nunca 

residiu, fora recebida por terceiro, sem sua autorização, afrontando então 

o artigo 242 do CPC. Sendo reconhecida a nulidade da citação, requer o 
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desbloqueio total da penhora de seus ativos financeiros, bem como 

reabertura do prazo para apresentação de embargos à execução, 

considerando o disposto no artigo 281 do CPC. Não sendo reconhecida a 

nulidade, requer o desbloqueio da quantia de R$ 37.480 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e oitenta reais) de sua conta poupança, que representa 40 

salários mínimos atuais, e da quantia de R$ 4.082,81 (quatro mil e oitenta e 

dois reais e oitenta e um centavos) penhorada de sua conta corrente 

porquanto trata-se de seus proventos, ambos acobertados pela 

impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do Código de 

Processo Civil.” (negritei). Em 21/05/2018 a Executada, por seu Advogado, 

novamente peticionou nestes autos (ID 13298989), reiterando o pedido de 

desbloqueio dos valores impenhoráveis de sua conta salário, nos termos 

do Art. 833, inc. IV e X do CPC/2015. Eis o relatório. DECIDO. Nesta data, 

este Juízo retirou o sigilo da decisão de ID 10020348 e seu anexo ID 

10044715 e procedeu à consulta no Sistema BACENJUD, tendo 

constatado que a ordem judicial de Protocolo 20170005175747 foi 

cumprida integralmente, o que resultou no bloqueio do valor de R$ 

70.499,62- da conta corrente da Executada perante o BANCO DO BRASIL 

SA, bem como no bloqueio do valor de R$ 54,13- (cinquenta e quatro reais 

e treze centavos) da conta corrente da Executada perante a Caixa 

Econômica Federal, cujo valor desta última Instituição Financeira foi 

liberado, face ser excedente, conforme comprovantes impressos e 

anexados, partes integrantes desta decisão. Em que pesem os robustos 

argumentos da Parte Devedora, quanto à impenhorabilidade dos salários 

ou da reserva pessoal, na dicção dos incisos IV e X do Art. 833 do 

CPC/2015[1], bem como quanto à nulidade da sua citação, considerando o 

disposto no Art. 141 do CTN[2], ad cautellum, DETERMINO sejam 

imediatamente ABERTAS VISTAS destes autos eletrônicos (PJe e DJe) à 

Procuradoria Fiscal Municipal Exequente, pelo prazo de quinze dias, para 

manifestar-se sobre as petições de ID’s 10503380 e 13298989, bem como 

quanto aos documentos com elas anexados, sob pena de preclusão (Art. 

507 do CPC/2015[3]). Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação 

do Município Exequente, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e voltem 

estes autos eletrônicos À CONCLUSÃO para decisão. INTIME-SE a Parte 

Devedora desta decisão (PJe e DJe). PUBLIQUE-SE (DJe). Cuiabá, 14 de 

agosto de 2018. FLÁVIA CATRINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de 

Direito fcoa [1]. Art. 833. São impenhoráveis: ... IV - os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; X - a quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários-mínimos; [2]. Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído 

somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou 

excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser 

dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a 

sua efetivação ou as respectivas garantias. [3]. Art. 507. É vedado à parte 

discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se 

operou a preclusão. FIM

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922202 Nr: 44686-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do C.P.C. 

2015, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO FISCAL 

Nº 44686-83/2014 - CÓD. 922202, COM JULGAMENTO DO MÉRITO e dou 

por prejudicada a análise da Exceção de Pré-Executividade interposta às 

fls. 12/25.

P. R. I.

Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

CONDENO a Executada no pagamento dos honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal, o qual já foi arbitrado na decisão inicial 

proferida em 25/09/2014, fls. 09/09v., em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da Execução, acrescidos de juros e correção monetária até seu 

efetivo pagamento.

CONDENO também a Executada no pagamento das custas processuais e 

taxas judiciárias, o qual deverá ser intimada 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).

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).

Somente após o recolhimento das custas pela Executada, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 844268 Nr: 48104-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 Certifico e dou fé que a sentença destes autos transitou em julgado sem 

interposição de recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925454 Nr: 46792-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do C.P.C. 

2015, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO FISCAL 

Nº 46792-18/2014 - CÓD. 925454, COM JULGAMENTO DO MÉRITO e dou 

por prejudicada a análise da Exceção de Pré-Executividade interposta às 

fls. 26/38.

P. R. I.

Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

CONDENO a Executada no pagamento dos honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal, o qual já foi arbitrado na decisão inicial 

proferida em 11/11/2014, fls. 12, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

Execução, acrescidos de juros e correção monetária até seu efetivo 

pagamento.

CONDENO também a Executada no pagamento das custas processuais e 

taxas judiciárias, o qual deverá ser intimada 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).

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).

Somente após o recolhimento das custas pela Executada, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925456 Nr: 46794-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 ISTO POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do C.P.C. 

2015, DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO FISCAL 

Nº 46794-85/2014 - CÓD. 925456, COM JULGAMENTO DO MÉRITO e dou 

por prejudicada a análise da Exceção de Pré-Executividade interposta às 

fls. 08/20.

P. R. I.

Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.

CONDENO a Executada no pagamento dos honorários advocatícios da 

Fazenda Pública Municipal, o qual já foi arbitrado na decisão inicial 

proferida em 09/10/2014, fls. 06/06v., em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da Execução, acrescidos de juros e correção monetária até seu 

efetivo pagamento.

CONDENO também a Executada no pagamento das custas processuais e 

taxas judiciárias, o qual deverá ser intimada 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).

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).

Somente após o recolhimento das custas pela Executada, ARQUIVE-SE 

definitivamente estes autos, com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 227358 Nr: 34448-20.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKPSON COM. DE SONS E ACESSÓRIOS 

PARA AUTOS LTDA, CECÍLIA APARECIDA DOS SANTOS, MARCO 

ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 187, a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, 

NCPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, em 

consequência, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado nos 

autos em favor da parte executada (fls. 146), a qual deverá ser intimada 

para no prazo de 10(dez) dias acostar aos autos os dados da conta para 

viabilizar a transferências de valores.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 227358 Nr: 34448-20.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EKPSON COM. DE SONS E ACESSÓRIOS 

PARA AUTOS LTDA, CECÍLIA APARECIDA DOS SANTOS, MARCO 

ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Vistos etc...

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual, a 

qual postula, às fls. 187, a extinção do feito, com fulcro no art. 924, II, 

NCPC.

Diante do pleito da parte exequente, declaro quitado o crédito 

representado pela CDA que instruiu a presente ação, e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 924, II, 

do NCPC.

Custas processuais a cargo da parte executada.

Determino as providencias necessárias no sentido de que sejam 

canceladas eventuais penhoras e/ou restrições oriundas desta ação, em 

consequência, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado nos 

autos em favor da parte executada (fls. 146), a qual deverá ser intimada 

para no prazo de 10(dez) dias acostar aos autos os dados da conta para 

viabilizar a transferências de valores.

Homologo a desistência do prazo recursal, quando expressamente 

manifestada.

Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se, Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925456 Nr: 46794-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 SENTENÇAEXEC. FISCAL Nº 46794-85/2014 - CÓD. 925456CDA’S NºS 

651006, 766645, 889157, 1051443 de 10/03/2010, 10/03/2011, 

12/03/2012, 10/04/2013.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 7.988,39-.EXCDO/A: 

I N C O R P O R A D O R A  I T Á L I A  L T D A  I N S C R I Ç Ã O  N º 

01.6.42.042.0541.001CPF/CNPJ: 37.504.396/0001-1410196VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE... (...).Eis o relato necessário. DECIDO.(...).ISTO 

POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO FISCAL Nº 

46794-85/2014 - CÓD. 925456, COM JULGAMENTO DO MÉRITO e dou por 

prejudicada a análise da Exceção de Pré-Executividade interposta às fls. 

08/20.P. R. I.Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.CONDENO a 

Executada no pagamento dos honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal, o qual já foi arbitrado na decisão inicial proferida em 09/10/2014, 

fls. 06/06v., em 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução, 

acrescidos de juros e correção monetária até seu efetivo 

pagamento.CONDENO também a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, o qual deverá ser intimada 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).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 
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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).Somente após o recolhimento das custas pela 

Executada, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.CUMPRA-SE. Cuiabá, 02 de outubro de 2017.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 922202 Nr: 44686-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 SENTENÇAEXEC. FISCAL Nº 44686-83/2014 - CÓD. 922202CDA Nº 

1053008 de 10/04/2013.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 3.244,68-.EXCDO/A: 

I N C O R P O R A D O R A  I T Á L I A  L T D A  I N S C R I Ç Ã O  N º 

01.6.42.016.0408.001CPF/CNPJ: 37.504.396/0001-1410196VISTOS, EM 

CORREIÇÃO PERMANENTE(...).Eis o relato necessário. DECIDO.(...)ISTO 

POSTO, com fundamento nos Arts. 771, caput e 924, inc. II do C.P.C. 2015, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO EXECUTIVO FISCAL Nº 

44686-83/2014 - CÓD. 922202, COM JULGAMENTO DO MÉRITO e dou por 

prejudicada a análise da Exceção de Pré-Executividade interposta às fls. 

12/25.P. R. I.Considerando que a Fazenda Municipal desistiu do prazo 

recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado imediatamente.CONDENO a 

Executada no pagamento dos honorários advocatícios da Fazenda Pública 

Municipal, o qual já foi arbitrado na decisão inicial proferida em 25/09/2014, 

fls. 09/09v., em 10% (dez por cento) sobre o valor da Execução, 

acrescidos de juros e correção monetária até seu efetivo 

pagamento.CONDENO também a Executada no pagamento das custas 

processuais e taxas judiciárias, o qual deverá ser intimada 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).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).Somente após o recolhimento das custas pela 

Executada, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.CUMPRA-SE. Cuiabá, 02 de outubro de 2017.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 925454 Nr: 46792-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARGARETH ROBERTA E 

SILVA POZZOBON - OAB:8.884/MT

 SENTENÇAEXEC. FISCAL Nº 46792-18/2014 - CÓD. 925454CDA’S NºS 

651005, 766644, 875741, 1051442 de 10/03/2010, 10/03/2011, 

12/03/2012, 10/04/2013.VALOR DA EXECUÇÃO: R$ 7.988,39-.EXCDO/A: 

I N C O R P O R A D O R A  I T Á L I A  L T D A  I N S C R I Ç Ã O  N º 

01.6.42.042.0529.001CPF/CNPJ: 37.504.396/0001-1410196VISTOS(...)Eis 

o relato necessário. DECIDO(...), DECLARO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO EXECUTIVO FISCAL Nº 46792-18/2014 - CÓD. 925454, COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO e dou por prejudicada a análise da Exceção de 

Pré-Executividade interposta às fls. 26/38.P. R. I.Considerando que a 

Fazenda Municipal desistiu do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito 

em julgado imediatamente.CONDENO a Executada no pagamento dos 

honorários advocatícios da Fazenda Pública Municipal, o qual já foi 

arbitrado na decisão inicial proferida em 11/11/2014, fls. 12, em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da Execução, acrescidos de juros e correção 

monetária até seu efetivo pagamento.CONDENO também a Executada no 

pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, o qual deverá ser 

intimada 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).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).Somente após o recolhimento das custas pela 

Executada, ARQUIVE-SE definitivamente estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.CUMPRA-SE. Cuiabá, 02 de outubro de 2017.FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0501960-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON QUEIROZ DA SILVA (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 0501960-03.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 15:31:43 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: GERSON QUEIROZ DA SILVA CPF 

nº118.900.371-68 CDA's Nºs 2012/0721196; 2013/0927846; 

2014/1038345 e  2015 /1158372 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.45.014.0398.004 VALOR DA CAUSA: R$ 3.435,00 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 

324374 - valor total recebido R$3.037,20-". 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 
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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: 0501960-03.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON QUEIROZ DA SILVA (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 0501960-03.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 15:31:43 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: GERSON QUEIROZ DA SILVA CPF 

nº118.900.371-68 CDA's Nºs 2012/0721196; 2013/0927846; 

2014/1038345 e  2015 /1158372 .  INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.5.45.014.0398.004 VALOR DA CAUSA: R$ 3.435,00 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 

324374 - valor total recebido R$3.037,20-". 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 

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: 0502212-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ADRIANA DA SILVA (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 0502212-06.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:13:15 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: BENEDITA ADRIANA DA SILVA CPF 

nº181.988.051-68 CDA's Nºs 2012/0771335; 2013/0824309; 

2014 /1083941 ;  20 1 5 / 1 1 3 2 2 1 6 .  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L 

01.5.23.017.0134.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.817,67 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 da Executada, interrompendo-se o prazo 
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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 

337209 - Valor total recebido R$ 3.187,71-". 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, 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: 0502212-06.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA ADRIANA DA SILVA (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 0502212-06.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:13:15 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: BENEDITA ADRIANA DA SILVA CPF 

nº181.988.051-68 CDA's Nºs 2012/0771335; 2013/0824309; 

2014 /1083941 ;  20 1 5 / 1 1 3 2 2 1 6 .  I N S C R I Ç Ã O  M U N I C I P A L 

01.5.23.017.0134.001 VALOR DA CAUSA: R$ 3.817,67 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 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 

337209 - Valor total recebido R$ 3.187,71-". 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, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 332 de 607



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: 0501758-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLI PEREIRA DA SILVA (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 0501758-26.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:19:35 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: KELLI PEREIRA DA SILVA CPF nº 

778.851.631-72 CDA's Nºs 2012/0750762; 2013/0906750; 2014/1079983 e 

2015/1233641. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.22.033.0083.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.317,58 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 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 320256 - Valor total recebido 

R$ 8.082,26-". 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 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 pela Executada, 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: 0501758-26.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELLI PEREIRA DA SILVA (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 0501758-26.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 23/02/2016 14:19:35 EXEQUENTE: Cuiaba 

Prefeitura Municipal EXECUTADA: KELLI PEREIRA DA SILVA CPF nº 

778.851.631-72 CDA's Nºs 2012/0750762; 2013/0906750; 2014/1079983 e 

2015/1233641. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 01.6.22.033.0083.001 VALOR DA 

CAUSA: R$ 6.317,58 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 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 320256 - Valor total recebido 

R$ 8.082,26-". 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 
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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 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 pela Executada, 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: 0502324-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBRANDO AFONSO DA MATA (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 0502324-72.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 07:36:00 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: HILDEBRANDO AFONSO DA MATA CPF 

Nº190.348.811-72 CDA's Nºs 2012/0762701; 2013/0867509 e 

2014/1054189. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.1.31.006.0277.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 3.262,98 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). 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 330513” - Contribuinte 339705 - 

Hildebrando Afonso da Mata - valor total recebido R$ 543,66-". 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, 10 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: 0502324-72.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBRANDO AFONSO DA MATA (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 0502324-72.2015.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 24/02/2016 07:36:00 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: HILDEBRANDO AFONSO DA MATA CPF 

Nº190.348.811-72 CDA's Nºs 2012/0762701; 2013/0867509 e 
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2014/1054189. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 04.1.31.006.0277.001 VALOR DA 

CAUSA R$ 3.262,98 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). 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 330513” - Contribuinte 339705 - 

Hildebrando Afonso da Mata - valor total recebido R$ 543,66-". 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, 10 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: 1010023-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO ANTONIO (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 1010023-23.2016.8.11.0041 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO: 01/07/2016 16:57:19 EXEQUENTE: Cuiabá 

Prefeitura Municipal EXECUTADO: CÍCERO ANTONIO CPF 

Nº266.168.401-82 CDA's Nºs 918966 e 1124064. INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

01.4.35.001.0425.001 VALOR DA CAUSA R$ 2.059,15 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). 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 

350213 - Contribuinte 734823946 - Cicero Antonio - valor total recebido R$ 

4.657,18". 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. 
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CUMPRA-SE. Cuiabá, 10 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 29279 Nr: 1160-69.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY TEIXEIRA CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Barrios Junior - 

OAB:16640/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:OAB/MT 4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e o da ampla 

defesa, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente às fls. 128/129.

Em seguida, nos termos do art. 437, §1º, do Código de Processo Civil, 

intime-se o requerido para se manifestar, em 15 (quinze) dias.

Após, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1264-95.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Fabiano Martins de 

Campos -Procurador Fiscal do Municipio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGÊNCIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11.785, KASSIA RABELO SILVA - OAB:16874, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6228

 EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)

EXECUTADO: JOSÉ LEOCIR PEREZ MUNHOZ

Vistos.

DEFIRO o pedido do exequente acostado às fls. 41/42, por conseguinte, 

DETERMINO a intimação do executado na forma requerida, fazendo 

constar os nomes dos advogados constituídos à fl. 11.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 08 de agosto de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26783 Nr: 1264-95.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEOCIR PERES MUNHOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Fabiano Martins de 

Campos -Procurador Fiscal do Municipio - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGÊNCIO - 

OAB:16562, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

11.785, KASSIA RABELO SILVA - OAB:16874, RONIMARCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6228

 Certifco e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada Jose Leocir Peres 

Munhoz, na pessoa de seus advogados - Dr. Ronimarcio Naves - OAB/MT 

3228, Dr. Jomas Fulgêncio de Lima - OAB/MT 11785, Dra. Kassia Rabelo 

Silva - OAB/MT 16874 e Dr. Israel Asser Eugênio - OAB/MT 16562, da 

penhora realizada na conta do executado, e para qurendo, opor embargos 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31386 Nr: 2786-26.2016.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO EVANGELISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Correa Marinho 

- OAB:29262 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Cuida-se de ação proposta por JOÃO EVANGELISTA DIAS em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o reconhecimento da 

nulidade de todos os atos de constrição ocorridos em desfavor do 

embargante.

À fl. 41, foi determinada a intimação do embargante para garantir o juízo.

Às fls. 47/48, o embargante pede a extinção pela perda do objeto.

Analisando os autos da ação de execução fiscal em apenso, constata-se 

que às fls. 378/380, foi reconhecida a nulidade das penhoras realizadas 

sobre os bens dos sócios da empresa executada, uma vez que não 

houve citação válida.

 Dessa forma, não há como negar que, nesse caso, está configurada a 

falta de interesse processual superveniente, pela perda do objeto, tendo 

em vista que a pretensão requerida neste feito foi alcançada.

Como se vê nada mais existe a ser tutelado pela atividade jurisdicional. 

Nesse panorama, como corolário lógico, impõe-se o reconhecimento da 

perda do objeto da presente ação, consubstanciada na falta de interesse 

de agir superveniente, nos termos do disposto no artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do CPC.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais e deixo de 

condená-la em honorários advocatícios, uma vez que não houve citação 

da parte ré.

Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se.

Transcorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento 

deverá ser feito sem baixa no cartório distribuidor.

P.R.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36652 Nr: 3117-71.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES DA GUIA, MARCIA 

SOLANGE CORREIA CRISPIN NOGUEIRA, RONALDO PEREIRA DE 

CARVALHO, JOSELITA DA SILVA, ERLANE PEREIRA DOS SANTOS, ALEX 

SANDRO RODRIGUES MIRANDA, KETELY LORRAYNE CAMPOS, RENATA 

REGINA FARIA LIMA, MOACIR MARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:CITAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando: DAQUELES DESCONHECIDOS OU 
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INCERTOS QUE POSSUEM INTERESSE JURÍDICO NO DESLINDE DA 

PRESENTE DEMANDA COLETIVA

Finalidade:CITAÇÃO DAQUELES DESCONHECIDOS OU INCERTOS QUE 

POSSUEM INTERESSE JURÍDICO NO DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA 

COLETIVA.

Resumo da inicial:OCUPAÇÃO DE AREA DE RISCO POR PAERTE DOS 

INVASORES, CARACTERIZADA COMO ÁREA DE SERVIDÃO DE 

PASSAGEM DE LINHAS DE TRASMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA.

Decisão/Despacho:Vistos. DEFIRO o pedido do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) 

de fl. 420, por conseguinte, expeça-se mandado de citação da requerida 

MÁRCIA SOLANGE CORREA CRISPIN NOGUEIRA nos termos requeridos. 

Por outro lado, DETERMINO a citação por edital daqueles desconhecidos 

ou incertos que possuem interesse jurídico no deslinde da presente 

demanda coletiva (CPC, art. 256, inciso I), atendo-se: 1. A publicação do 

edital será única e deverá permanecer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

considerando a sua natureza processual (CPC, art. 257, inciso III c/c art. 

219). 2. O prazo para apresentação de contestação pelos interessados 

desconhecidos ou incertos começará a correr após o decurso do prazo 

constante no item 1. (CPC, art. 231, inciso IV). 3. Não sendo apresentada 

contestação pelos interessados desconhecidos ou incertos no prazo 

assinalado no item 1., desde já, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA, que 

atuará como curador especial (CPC, art. 72, inciso II e parágrafo único), 

devendo apresentar contestação no prazo legal (CPC, art. 335, inciso III 

c/c art. 186 e §1º), apontando as provas que eventualmente pretenda 

produzir. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 07 de agosto de 

2018.

 Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:ELIANA MONTILHA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39961 Nr: 1472-74.2018.811.0082

 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: WALMIR NAVEZ COCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SAGIN - OAB:17.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 159858 Nr: 7192-26.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOLEACIL NATALINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Toleacil Natalino da Costa.

2. Sobreveio informação que o penitente foi transferido para a PFCAT.

3. É o relatório. Decido.

4. Consoante previsto na CNGC, a transferência do recuperando deverá 

ser acompanhada da remessa imediata de seu executivo de pena, sendo 

este, inclusive, requisito para entrada na Unidade Prisional (art. 1.439 e 

seguintes), de maneira que, pela regra legal, de maneira alguma deve o 

recuperando e o executivo de pena permaneceram em locais diversos.

5. Desta forma, não estando o recuperando recolhido em estabelecimento 

prisional desta comarca, entendo não ser este o Juízo competente para 

análise e/ou adoção de qualquer providência a ele relacionada.

6. Pelo exposto, declino de competência e determino, por consequência, o 

encaminhamento dos autos à Justiça Federal - Seção de Execução Penal 

de Catanduvas-Paraná.

7. Expeça-se o necessário.

8. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

9. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 366116 Nr: 6010-63.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIAN PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - 

OAB:15236/MT

 Vistos, etc.

Defiro conforme requerido em cota ministerial de fl. 241.

Assim, tendo em vista que o recuperando trabalhou 258 dias inéditos, 

entre os meses de junho de 2017 a fevereiro de 2018, declaro remidos 86 

dias em seu favor, nos termos do artigo 126, § 1º, incisos I e II, da LEP.

Elabore-se cálculo de pena atualizado considerando os aludidos dias 

remidos.

Após, dê-se vista às partes para manifestarem, com posterior conclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 459096 Nr: 36520-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDELSIO SOUZA LELIS - 

OAB:15692/O

 URGENTEVistos, etc.1. Trata-se de execução penal de Rosilene dos 

Santos, na qual cumpre a pena de 09 anos, 04 meses e 15 dias de 

reclusão pelos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação 

para o tráfico de drogas.2. A recuperanda atingirá o requisito objetivo para 

a progressão ao regime de indulto em favor daqueles que praticaram crime 

hediondo abrange também a comutação.8. Nesse sentido, é o 

entendimento pacífico do STF:DECISÃO COMUTAÇÃO DA PENA – 

DECRETO PRESIDENCIAL – CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – 

ALCANCE DO ARTIGO 5º, INCISO XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO. 1. A matéria relativa à 

possibilidade de comutação de pena no tocante aos condenados por crime 

hediondo ou equiparados encontra-se pacificada no Supremo. Ao apreciar 

a Medida Acauteladora na Ação Direta nº 2.795/DF, o Plenário proclamou a 

inconstitucionalidade da concessão de indulto aos condenados por crime 

hediondo e equiparados: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

DECRETO aquim Barbosa, DJe de 19/12/08). 2. Ordem denegada. CRIME. 

Condenação. Pena. Comutação. Indulto parcial. Caráter condicional. 

Legalidade reconhecida. Exclusão do benefício a condenado por crime 

hediondo. Ato discricionário do Presidente da República. ente da República 

não atendeu ao arcabouço normativo. 3. Antes os precedentes, conheço 

do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão de origem, 

assentar a impossibilidade de comutação da pena referente ao crime 

hediondo. 4. Publiquem. Brasília, 9 de outubro de 2013. Ministro MARCO 

AURÉLIO Relator(RE 771940, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 

09/10/2013, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 

15/10/2013 PUBLIC 16/10/2013)9. Diante disso, sem mais delongas, 

INDEFIRO o pedido de comutação da pena formulado pela defesa da 

recuperanda ROSILENE DOS SANTOS.10. Intimem-se as partes da 

presente decisão.11. Por fim, determino o imediato cumprimento da 

decisão de fl. 181, no que tange a realização do estudo psicossocial.12. 

Após a juntada do referido estudo, dê-se nova vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 501418 Nr: 40497-54.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VINICIUS VIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA MORAES VALENTE - 
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OAB:7139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante a manifestação de fl. 45, oficie-se à SEJUDH solicitando 

informações acerca da existência de vagas, neste estado, para 

transferência de réu preso.

 Intime-se a defesa para, no prazo máximo de 10 dias, indicar qual 

recuperando tem interesse em permutar com o requerente.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 165085 Nr: 12398-21.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GAITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:727/MT, Nahyene Fortunato Flores - OAB:16373

 Vistos, etc.

Considerando que o período de remição de pena constante nas linhas 1 a 

4 da planilha de fls. 863/864 já foram objeto de cálculo para progressão 

anterior de regime do fechado para o semiaberto, retifique-se o memorial 

de pena, desconsiderando da fórmula o referido período.

Desse modo, em consonância com a manifestação ministerial de fls. 

869/971, deixo de acolher o pedido de progressão do regime semiaberto 

para o aberto, uma vez que o reeducando não preencheu, por ora, o 

requisito objetivo para a progressão de regime.

Assim sendo, determino a elaboração de novo cálculo de pena, nos 

modes requerido pelo Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 514910 Nr: 7380-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS RIATO PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20.303/O

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução penal de Elias Riato Pedroso, na qual cumpre a 

pena unificada de 08 anos e 08 meses de reclusão (06 anos e 08 meses 

de reclusão pelo crime de tráfico e 02 anos de reclusão pelo crime de 

receptação).

2. O recuperando encontra-se preso desde o dia 02.09.2015, por força de 

mandado preventivo.

3. É o relatório.

 4. Elabore-se cálculo de pena, dando-se vista às partes para 

manifestação.

5. Após, tornem os autos conclusos.

6. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo da Comarca de Brasnorte/MT (ação 

penal cód. 25048, 55704, 58781), para que informe a este juízo sobre 

qualquer alteração da situação processual do reeducando (decretação da 

prisão preventiva ou prolação da sentença).

7. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 391050 Nr: 6169-39.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIFRAN DA SILVA E SILVA- INSPETOR DE 

MENOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Vistos, etc.

1. Diante da prisão do recuperando, elabore-se cálculo de pena, adotando 

como data base o dia de sua prisão (22.06.2018).

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público e a defesa, com posterior 

conclusão.

3. No tocante ao pleito de fls. 278/279, para encaminhamento médico, 

verifico que afora a data prevista para consulta ter sido superada, o 

mesmo não veio instruído com a documentação necessária a justificar a 

análise por parte deste juízo, no caso a comprovação de que o 

estabelecimento prisional se negou a efetuar a escolta do penitente a 

consulta.

4. Certo que, consoante previsão legal (§ 2°, art. 14, da LEP), tal 

autorização e suas consequentes providências possuem caráter 

administrativo.

5. Diante disso, à míngua de provas acerca do esgotamento das vias 

administrativas, deixo de analisar o presente pedido.

6. Não obstante, determino seja oficiado à direção do estabelecimento 

prisional onde o recuperando se encontra segregado para que, no prazo 

de 05 dias, preste informações acerca de suas condições de saúde, bem 

como se está recebendo os cuidados médicos correspondentes à sua 

patologia.

7. Sem prejuízo, determino ainda o encaminhamento do penitente a 

avaliação médica, a qual deverá ser realizada pelo médico da unidade 

prisional, com posterior remessa de relatório ao juízo, acompanhado de 

cópia de seu prontuário de atendimento.

8. Para envio da avaliação médica, concedo o prazo máximo de 15 dias.

 9. Aportando aos autos a informação solicitada, dê-se vista ao Ministério 

Público e à defesa, com posterior conclusão.

10. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 445722 Nr: 22600-47.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR CAVALHERI DE 

OLIVEIRA - OAB:2669-A/MT

 Vistos, etc...

Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 94, notadamente, quanto à 

elaboração de novo cálculo de liquidação da pena.

Após, abra-se vista às partes para manifestação.

Sem prejuízo, oficie-se ao juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca, 

requisitando a remessa da guia de execução penal definitiva do 

reeducando Tiago Bento de Oliveira, referente aos autos n. 

3921-96.2016.811.0042 (código n. 428475).

Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Nos termos do artigo 1.372, inciso X da CNGC, proceda-se com a 

colocação de uma tarja preta e uma verde, a fim de sinalizar o pedido de 

progressão de regime.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 163472 Nr: 10792-55.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

PATRICIA GABRYELLE ALVES - OAB:20878/O

 Vistos,

 Às fls. 929/937, a Defesa requereu a prisão domiciliar para ao 

reeducando ANTÔNIO MARTINS DA SILVA, sob a alegação de que o 

penitente é portador de doença grave (vírus HIV) e não vem recebendo o 

tratamento adequado no interior da unidade prisional.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a imediata 

submissão do reeducando à avaliação por médico oficial.

Diante do exposto, DETERMINO ao Diretor da unidade penitenciária onde o 

reeducando se encontra recolhido, a imediata, submissão do penitente à 

avaliação de médico oficial, o qual deverá atestar, no prazo de 48h, sob 

pena de responsabilidade, as seguintes informações:
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a. A doença que acomete o reeducando é considerada “doença grave”?;

b. o tratamento para a moléstia pode ser providenciado na Unidade 

prisional?

Aportando aos autos o resultado do exame, manifestem-se às partes, no 

prazo de 48h.

Às providências, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 340361 Nr: 28-05.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BATISTA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO JR Q. LUZ - 

OAB:23787/GO

 Vistos etc,

Ante a transferência do penitente para o Centro de Ressocialização de 

Cuiabá, oficie-se à referida direção para que encaminhe a este Juízo 

informações acerca do atual estado de saúde do penitente.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 496047 Nr: 35266-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO NUNES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA GABRYELLE ALVES 

- OAB:20878/O

 Vistos etc.

Elabore-se o cálculo de pena.

Após, abra-se vista ao MP e à Defesa.

Às URGENTES providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 373617 Nr: 14737-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX REGINIER NUNES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELA - 

OAB:9.155/MT

 Vistos em correição,

Defiro o requerido às fls. 139/140.

Expeça-se o necessário.

Às providênicas.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 510905 Nr: 3560-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR MORAES DE LIMA, HYGOR 

SIQUEIRA MAGALHÃES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. CLEOMAR FERREIRA SILVA. OAB/MT: 15495-B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 06/08/2018, às fls. 

297/309, nos autos acima mencionados, na qual o réu JOÃO VITOR 

MORAES DE LIMA, foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 

2º, inciso I, II, V do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, regime semiaberto, nos 

termos do art. 33, parágrafo 2º, "b" e parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 492192 Nr: 31582-16.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SANTOS SILVA, HENRIQUE DA 

SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Samuel Santos Silva, Rg: 2443947 SSP MT Filiação: 

Maria Lucia Santos Silva, data de nascimento: 26/01/1995, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), autonomo-vendedor de lanches, 

Endereço: Rua 23, N.º 06, Bairro: Jd Passaredo, 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:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 364040 Nr: 3591-70.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310/MT, LEANDRO ATAIDE PIRES - OAB:18285

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU

Prazo:10(DEZ)

Intimando:Réu(s): Breno de Almeida Santana Filiação: Izailton Neves de 

Santana e Marcia Tania de Almeida, data de nascimento: 18/07/1994, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Caceres, 

142,, Bairro: Jardim Alvorada, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., Vistos etc., 1 – Oficie-se a OAB para 

adoção de providências no que se refere à desídia dos advogados que 

não compareceram a audiência, apesar de devidamente intimados. 

Intimem-se os advogados Dr. Leandro Ataíde Pires e Dr. Honório 

Gonçalves dos Anjos Neto, para que informe se estão na defesa do réu 

Breno de Almeida Santana. 2 – Se os advogados não manifestarem nos 

autos, intime-se o réu por edital, para constituir outro advogado no prazo 

de 10 dias. Não o fazendo, desde já, nomeio o Dr. Defensor Publico para 
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prosseguir na defesa do réu. 3 – Redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26/09/2018 ás 15h40min., para a oitiva 

da vitima e de 01 testemunha comum. Requisitem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Saem os presentes devidamente intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Anny Elly Teodoro (_______), 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Marcemila Mello Reis Penner

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 364040 Nr: 3591-70.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HONORIO GONÇALVES DOS 

ANJOS NETO - OAB:18310/MT, LEANDRO ATAIDE PIRES - OAB:18285

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

Prazo:05(CINCO)

Intimando:DR. LEANDRO ATAIDE PIRES - OAB/MT 18285

DR. HONÓRIO GONÇALVES DOS ANJOS NETO - OAB/MT 18310

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

26/09/2018, ÀS 15:40 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., Vistos etc., 1 – Oficie-se a OAB para 

adoção de providências no que se refere à desídia dos advogados que 

não compareceram a audiência, apesar de devidamente intimados. 

Intimem-se os advogados Dr. Leandro Ataíde Pires e Dr. Honório 

Gonçalves dos Anjos Neto, para que informe se estão na defesa do réu 

Breno de Almeida Santana. 2 – Se os advogados não manifestarem nos 

autos, intime-se o réu por edital, para constituir outro advogado no prazo 

de 10 dias. ão o fazendo, desde já, nomeio o Dr. Defensor Publico para 

prosseguir na defesa do réu. 3 – Redesigno a presente audiência de 

instrução e julgamento para o dia 26/09/2018 ás 15h40min., para a oitiva 

da vitima e de 01 testemunha comum. Requisitem-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Saem os presentes devidamente intimados.

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 378789 Nr: 20394-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO ANGELO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHÃES - OAB:, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/FASE 403

Prazo:05

Intimando:DR. ALINO CESAR DE MAGALHÃES. OAB/MT: 14445

DR. CESAR AUGUSTO MAGALHÃES. OAB/MT: 3237-B

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

na fase 403 do CPP, em conformidade com a Lei 11.719/2008 de 

20/06/2008, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc., 1 – Cumpra-se o disposto no item 7, com 

relação a apresentação de memoriais escritos, com base no art. 403 § 3º 

do CPP, sucessivamente, no prazo de 05 dias.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 505689 Nr: 44704-96.2017.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ISRAEL FERREIRA LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:19133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DO DESPACHO

Prazo:05

Intimando:DR. ANDERSON RODRIGUES CARVALHO. OAB/MT: 17.514

DR. HERVITAN CRISTIAN CARULLA. OAB/MT: 19.133

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 16, proferido 

nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc. Cuida-se de Pedido de Restituição de 

Coisa Apreendida, formulado pelo denúnciado ISRAEL FERREIRA LIRA, 

com fulcro no artigo 120 do Código Penal. À vista do exposto, acolho o 

parecer ministerial e, por conseguinte, INDEFIRO o pedido de restituição da 

moto Honda CG 125/ES, placa NCM-0050, de cor preta e ano/modelo 

2009/2010. Intime-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 367834 Nr: 7857-03.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY ADRIANO PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. RICARDO MORAES DE OLIVEIRA. OAB/MT: 12.913

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença proferida em 24/07/2018, às fls. 178/183, nos 

autos acima mencionados, na qual o réu JERRY ADRIANO PEDROSA foi 

absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 402898 Nr: 7208-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON MARCONDES CURVO FELIX 

MEDEIROS, KELVIN MAIK DOS SANTOS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRICOLA PAES DE BARROS 

- OAB:6700, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT, VITOR 

LIMA DE ARRUDA - OAB:16198

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DRA. ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR. OAB/MT: 6.911

DR. VITOR LIMA DE ARRUDA. OAB/MT: 16.198

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 26/06/2018, às fls. 

257/261, nos autos acima mencionados, na qual os réus WASHINGTON 

MARCONDES CURVO FELIZ MEDEIROS e KELVIN MAIK DOS SANTOS 

LIMA, foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, 

do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 

pagamento de 13 (treze) dias-multa, regime semiaberto nois termos do art. 
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33, parágrafo 2º, "b" e parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488734 Nr: 28242-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, Rg: 

20825730, Filiação: Marinalva Silverio dos Santos e Azaltino Bomdespacho 

dos Santos, data de nascimento: 26/01/1995, brasileiro(a), natural de V. 

Grande-MT, convivente. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 16h40min, 

no campode futebol do Bairro Leblon, em Cuiabá-MT, o denunciado 

RODRIGO, subtraíu, para si, 01 (uma) bicicleta, pertencente à vítima 

Guilherme Ferreira da Silva.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 28242-64.2017.811.0042 (Código: 

488734)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: RODRIGO SANTOS 

DE ALMEIDAVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA não foi citado pessoalmente (fls. 42/43), 

diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 44 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 518258 Nr: 10443-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE CAMILA PEREIRA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KARINE CAMILA PEREIRA GUIMARAES, 

Cpf: 04467229108, Rg: 23528443, Filiação: Vanuza Pereira Guimarães e 

Walter Marcio Guimarães, data de nascimento: 11/10/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), desempregada, Telefone 65992077123. 

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: sRessai de todo contexto fático dos autos que no dia 03 

de fevereiro de 2018, por volta das 14h00min, nos estabelecimentos 

comerciais denominados "Lojas Pernambucanas" e "Loja Tecelagem 

Avenida", situadas na avenida Historiador Rubens de Mendonça - 

Shopping Pantanal, Bairro Jardim Aclimação, nesta urbe e comarca, a 

denunciada KARINE, subtraíu para si, peças de roupas infantil 

pertencentes às Lojas Tecelagem Avenida e Lojas Pernambucanas.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 10443-71.2018.811.0042(Código: 

518258)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: KARINE CAMILA 

PEREIRA GUIMARAES Vistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que a 

ré KARINE CAMILA PEREIRA GUIMARAES não foi citada pessoalmente (fls. 

57/58), diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 59 e determino que 

a acusada seja citada por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, 

do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal da 

acusada ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

a implicada, certifique-se e abra-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 521987 Nr: 13971-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANDERSON TORRES, Cpf: 69013918115, 

Rg: 12094200, Filiação: Dalcy Silva Torres, data de nascimento: 

24/10/1980, brasileiro(a), eletrecista industrial. 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: Apurou-se nos autos de inquérito policial que no dia 20 

de abril de 2018, por volta das 23h00min, em frente a residência do 

ofendido situada na Rua Secundária 01, esquina com a rua 109, Bairro 

Tijucal, Setor I, em Cuiabá-MT, o denunciado ANDERSON, mediante 

violência e grave ameaça, tentou subtrair para si 01 (um) aparelho celular 

pertencente à vitima Clemilson Nascimento Carvalho.

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 13971-16.2018.811.0042 (Código: 

521987)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: ANDERSON 

TORRESVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

ANDERSON TORRES não foi citado pessoalmente (fls. 51/52), diante 

disso, acolho o parecer ministerial de fl. 53 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 
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interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 07 de agosto de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309718 Nr: 7429-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638, Raul Claudio Brandão - OAB:19.145

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA, Rg: 

182.5894-8, Filiação: Valdecy Pereira da Silva e Aurea da Conceição 

Teixeira, data de nascimento: 10/10/1990, brasileiro(a), natural de Várzea 

Grande-MT, solteiro(a), auxiliar de montagem. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para:- CONDENAR o acusado FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA, qualificado 

nos autos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, do 

Código Penal, com a aplicação das atenuantes dispostas no art. 65, 

incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal;- ABSOLVER o acusado 

WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, com 

fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.4. 

Dosimetria:Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. Vítima 

Alex Francisco de Moura:a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é 

comum à espécie. Não há nos autos registros de antecedentes criminais, 

sendo o acusado primário. Não há elementos para se aferir a conduta 

social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes 

ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade 

para este tipo de crime. As consequências do crime foram graves. O 

comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a 

serem apreciadas. Não obstante haver reconhecido as atenuantes da 

maioridade relativa e da confissão espontânea , deixo de diminuir a pena 

por tê-la fixado no mínimo legal e não poder ir aquém deste quantum nesta 

fase.c) Causas de diminuição e de aumento de pena:Presentes as causas 

majorantes descritas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pelo 

uso de arma e pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da 

vítima. Assim, em virtude do que dispõe a Súmula 443 do STJ , elevo a 

pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando em 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno 

definitiva para este crime.4.2. Vítima Rogério Claudemilson Castro de 

Moraes:a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. 

Não há nos autos registros de antecedentes criminais, sendo o acusado 

primário. Não há elementos para se aferir a conduta social e a 

personalidade do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo 

penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade para este 

tipo de crime. As consequências do crime foram graves. O comportamento 

da vítima em nada contribuiu para o resultado. Posto isso, atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, 

ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias agravantes a serem 

apreciadas. Não obstante haver reconhecido as atenuantes da maioridade 

relativa e da confissão espontânea , deixo de diminuir a pena por tê-la 

fixado no mínimo legal e não poder ir aquém deste quantum nesta fase.c) 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Presentes as causas 

majorantes descritas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pelo 

uso de arma e pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da 

vítima. Assim, em virtude do que dispõe a Súmula 443 do STJ , elevo a 

pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando em 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a qual torno 

definitiva para este crime.5. Concurso Formal entre as Vítimas do Crime de 

Roubo Majorado:Em razão do concurso formal (art. 70, do Código Penal) 

para os roubos ocorridos, conforme fundamentação acima, e ainda, tendo 

em vista que as penas aplicadas são iguais [05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa] e somente uma será 

considerada, a elevo em 1/6 (um sexto), atingindo a pena privativa de 

liberdade o patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.6. Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA 

a pena do réu FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, em 

06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 

(quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo 

vigente.7. Regime de Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao 

acusado na prática de crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial 

de cumprimento da pena o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, 

do Código Penal.8. Da Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição 

em razão da pena ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com 

grave ameaça (art. 44, I, do Código Penal).9. Deliberações Finais:Com 

relação aos objetos apreendidos (fl. 62), decreto o perdimento. Se as 

apreensões se referirem a objetos sem valor econômico, determino a sua 

destruição, e em se tratando de objetos que possuem valor econômico, 

proceda-se ao leilão ou doação, conforme cada caso, tudo conforme 

previsto na CNGC. Isento o acusado do pagamento das custas e 

despesas processuais.Intimem-se as vítimas, conforme determinação 

constante no artigo 201, § 2º do CPP.Eventual detração será realizada 

pelo juízo da execução.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para a 

execução da pena, instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe 

a CNGC.Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 16 de julho de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 13 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 323285 Nr: 2523-56.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GOMES KADUCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CESAR STEFANI - 

OAB:21681/O

 Intimar o advogado do Réu Alexandre, para que, em 05 dias, justifique a 

ausência à audiência, ou, em igual prazo, apresente renúncia ao mandato, 

sob pena de se configurar abandono de causa, o que, além de constituir 

infração disciplinar, rende ensejo à imposição de multa de 10 a 100 

salários mínimos (art. 34, inciso XI, do EOAB e 265 do CPP).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 309718 Nr: 7429-26.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON CARLOS PEREIRA DA SILVA, 

FLÁVIO TEIXEIRA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUARES ANTONIO BATISTA 

DO AMARAL - OAB:, JUARES ANTONIO BATISTA DO AMARAL - 

OAB:2638, Raul Claudio Brandão - OAB:19.145

 Intimar a defesa do réu, Flavio Teixeira da Silva, para que no prazo de 5 

(cinco)dias, indique nos autos o novo endereço do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 365568 Nr: 5424-26.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLITON DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO 

- OAB:4813/MT

 INQUÉRITO Nº: 5424-26.2014.811.0042 (Código: 365568)

Vistos.

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido de restituição 

manuscrito do valor auferido pelo leilão do veículo Toyota/Corolla XE, cor 

reto, placa JYK-3530 pelo causídico do acusado WELLITON DA COSTA 

SOUZA (fl. 19).

Em que pese os argumentos da defesa, verifica-se que não há nos autos 

prova incontroversa do real proprietário do veículo Toyota/Corolla XE, cor 

reto, placa JYK-3530 apreendido nos autos.

Assim sendo, INDEFIRO, o pedido de restituição de fls. 788 e 804, uma vez 

que não restou comprovada a propriedade, ademais o acusado 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, conforme a própria afirmação 

da defesa.

Todavia, intime-se o acusado e seus sucessores por edital, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente junto aos autos, documento que 

comprove a propriedade do veículo apreendido, para posterior 

levantamento da importância depositada. Apresentado o referido 

documento e certificada a propriedade, retornem-me conclusos.

Caso extrapolado o prazo, não comparecendo o réu ou seus sucessores 

e com fundamento no § 2º do art. 89, da Lei 9.099/95, DECLARO O 

PERDIMENTO do valor depositado nos autos, com a reversão ao juízo da 

2ª Vara Criminal, para posterior destinação, na forma da Resolução n.º 

154/2012 do CNJ.

Ademais, concernente aos objetos encaminhados a este Juízo, conforme 

ofício de fl. 281, DECLARO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.

Intimem-se.

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.: 319595 Nr: 19189-69.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 9189-69.2011.811.0042 (CÓDIGO: 319595)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LUCIANO GOMES FERREIRA

 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, 08 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 345985 Nr: 6471-69.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID DIAS DE JESUS, PAULO CÉSAR ALVES 

DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20370

 Impulsiono os presentes autos para intimar a defesa do Réu Paulo para no 

prazo legal apresentar memoriais escritos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 305189 Nr: 2936-06.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO DE MORAES, INÁCIA 

AMARILIS GUAINES, ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS, 

ROBERTO ALEXANDRE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ALBERNAZ 

HORTENSI - OAB:, MONICA ALBERNAZ HORTENSI - OAB:16086

 Intimar a defesa do Réu Roberto Alexandre Figueiredo do Nascimento, 

para que no prazo de 8 (oito) dias, apresente razões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 412802 Nr: 17647-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRIC WILLIAN PEREIRA, DIORGINIS CURVO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 17647-74.2015.811.0042 (CÓDIGO: 412802)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: ÉRIC WILLIAN PEREIRA

 DIORGINIS CURVO DE SOUZA

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 206/212.

 O acusado DIORGINIS CURVO DE SOUZA foi intimado da sentença 

condenatória em 19.06.2018 (fls. 213/213-B).

 Já o acusado ÉRIC WILLIAN PEREIRA não foi intimado da sentença 

condenatória, contudo a defesa interpôs recurso de apelação à fl. 215, o 

recurso é tempestivo (fl. 217).

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pelo réu ÉRIC WILLIAN de fl. 

215, em efeito devolutivo.

ACOLHO o pedido formulado pela defesa do réu, quanto a apresentação 

das razões de apelação no Juízo ad quem (fl. 215), nos termos do artigo 

600, § 4º, do Código Processual Penal.

Intime-se o réu ÉRIC WILLIAN PEREIRA por edital para ciência da sentença 

prolata às fls. 206/212.
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Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 08 de agosto de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412802 Nr: 17647-74.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉRIC WILLIAN PEREIRA, DIORGINIS CURVO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ÉRIC WILLIAN PEREIRA, Cpf: 

01622583132, Rg: 1556612-9, Filiação: Pedro Wilson Pereira e Maria da 

Conceição da Soledade Pereira, data de nascimento: 17/06/1984, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), auxiliar de cozinha, 

Telefone 3623-8662. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por 

consequência, CONDENO os acusados:- ÉRIC WILLIAN PEREIRA, 

devidamente qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática dos delitos 

tipificados nos artigos 14, “caput”, da Lei nº 10.826/03 c.c. art. 180, 

“caput”, c.c. art. 69, ambos do Código Pedal, c.c. art. 65, III, “d”, todos do 

Código Penal.- DIORGINIS CURVO DE SOUZA, qualificado nos autos em 

exame, pela prática da conduta típica descrita no art. 14, da lei nº 

10.826/03 (ocultação), c.c. art. 65, inc. III, “d”, do Código Penal.4. 

Dosimetria.4.1. ERIC WILLIAN PEREIRA.4.1.1. Crime de Porte Ilegal de Arma 

de Fogo:A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de 

uso permitido é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.a) 

Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, sendo a 

conduta do réu normal à espécie. Não há registro de reincidência. Não há 

nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua 

personalidade. Os motivos do crime não justificam a atitude do réu. Não há 

consequências em virtude da prática delituosa.Portanto, atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal: 

em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias 

legais:Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, 

inciso III, “d”, do Código Penal. No entanto, inviável a redução da pena por 

já ter sido esta fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem consideradas.c) Causas de diminuição 

e de aumento de pena:Inexistem causas de diminuição ou aumento de 

pena a serem consideradas, posto isso, torno definitiva a pena de 02 

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo 

legal, para este crime.4.1.2. Crime de Receptação:A pena prevista para o 

crime de receptação é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e 

multa.a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou comprovada, 

sendo a conduta do réu normal à espécie. Não há registro de reincidência. 

Não há nos autos elementos definidores da conduta social do réu e de sua 

personalidade. Os motivos do crime não justificam a atitude do réu. Não há 

consequências em virtude da prática delituosa.Portanto, atento à diretriz 

do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base no mínimo legal: 

em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) Circunstâncias 

legais:Presente a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, 

inciso III, “d”, do Código Penal. No entanto, inviável a redução da pena por 

já ter sido esta fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).Inexistem 

circunstâncias agravantes a serem consideradas.c) Causas de diminuição 

e de aumento de pena:Inexistem causas de diminuição ou aumento de 

pena a serem consideradas.Inexistem causas de diminuição ou aumento 

de pena a serem consideradas, posto isso, torno definitiva a pena de 01 

(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo 

legal, para este crimeDo Concurso Material entre o crime de porte ilegal de 

arma e receptação:Em atenção à regra do concurso material de crimes 

disposto no art. 69, do Código Penal, somo as penas dos crimes de porte 

ilegal de arma de fogo [02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa] e 

receptação [01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa], chegando ao patamar de 

03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.Pena Definitiva:TORNO 

DEFINITIVA a pena do réu ERIC WILLIAN PEREIRA, qualificado nos autos, 

em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa no mínimo legal.Do Regime de Cumprimento da Pena:O regime 

inicial de cumprimento da pena será o aberto, nos termos do art. 33, § 2º 

alínea “c”, do Código Penal.4.2. DIORGINIS CURVO DE SOUZA.Crime de 

Porte Ilegal de Arma de Fogo:A pena prevista para o crime de porte ilegal 

de arma de fogo de uso permitido é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de 

reclusão e multa.a) Circunstâncias judiciais:A culpabilidade restou 

comprovada, sendo a conduta do réu normal à espécie. Não há registro de 

reincidência. Não há nos autos elementos definidores da conduta social do 

réu e de sua personalidade. Os motivos do crime não justificam a atitude 

do réu. Não há consequências em virtude da prática delituosa.Portanto, 

atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, hei por bem fixar a pena base 

no mínimo legal: em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.b) 

Circunstâncias legais:Presente a atenuante da confissão espontânea 

prevista no art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal. No entanto, inviável a 

redução da pena por já ter sido esta fixada no mínimo legal (Súmula 231 do 

STJ).Inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas.c) 

Causas de diminuição e de aumento de pena:Inexistem causas de 

diminuição ou aumento de pena a serem consideradas.Pena 

Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu DIORGINIS CURVO DE 

SOUZA, qualificado nos autos, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, fixado o valor do dia-multa no mínimo legal.Do Regime de 

Cumprimento da Pena:O regime inicial de cumprimento da pena será o 

aberto, nos termos do art. 33, § 2º alínea “c”, do Código Penal.5. Objetos 

apreendidos.Como efeito da condenação, DECLARO A PERDA em favor 

da União do valor apreendido nos autos, conforme comprovante de 

depósito em juízo à fl. 33, nos termos do art. 91, II, ‘b’, do Código 

Penal.Verifica-se que à fl. 47 consta apreensão de um aparelho celular, o 

qual DECRETO o perdimento de quaisquer bens que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme o 

caso.Em relação aos documentos pessoais apreendidos e juntados aos 

autos, cumpra-se o estabelecido na CNGC: em seu Capítulo VII, Seção 20 

– Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos, Art. 1.472, § 2º, 

dispõe:“Não serão recebidos pelo Juízo destinatário os documentos 

pessoais apreendidos que não forem objetos do delito. Havendo algum 

encartado nos autos, o Gestor judiciário deverá restituí-lo às partes, 

mediante certidão, independente de requerimento”.6. Deliberações 

Finais.a) Isento os acusados do pagamento das custas e despesas 

processuais.b) Intime-se a vítima, conforme determinação constante no 

artigo 201, § 2º do CPP.c) Eventual detração será realizada pelo juízo da 

execução.d) Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para a execução 

da pena, nos termos do que dispõe a CNGC.e) Após, comuniquem-se as 

condenações via sistema INFODIP, certifique-se e arquive-se. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 02 de maio de 2018.Lídio Modesto da Silva FilhoJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 14 de agosto de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 138859 Nr: 6994-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO REI CORDEIRO DO NASCIMENTO, 

MARCELO CORDEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado Dr. MARCOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, 

OAB-MT 13.822, para ciência do desarquivamento dos autos Código 

138859, devendo requerer o que entender de direito no prazo de 05 
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(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 335096 Nr: 15982-28.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ALEXANDRE FELIX ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Intimo o advogado do réu, para apresentar a Defesa Prévia, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 349655 Nr: 10705-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527/MT

 conheço a carência da ação, por falta de interesse de agir EXTINGUINDO 

O PROCESSO, em face dos denunciado ALISSON PEREIRA DA SILVA, que 

faço com respaldo do art. 485, Inc. VI do CPC. Nos termos do art. 91, II, “a” 

e “b” do Código Penal e calçado no entendimento jurisprudencial , 

DECLARO o perdimento em favor da União de eventuais objetos 

apreendidos que tenham correlação com o crime. Recolham-se eventuais 

mandados de prisão provenientes destes autos em nome do(s) 

sentenciado(s). Igualmente, DETERMINO a imediata restituição de 

eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de direito, desde 

comprovada sua propriedade. intimando-o(s) inclusive por edital, se 

necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que 

decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e não 

sendo reclamados os bens vinculados a estes autos, DECRETA-SE a 

perda das coisas apreendidas em favor da União.Em havendo valores 

apreendidos que não se refiram à fiança e que não estejam relacionados 

com o delito, bem como havendo fiança depositada nestes autos, 

restitua-se ao(s) sentenciado(s) e seus sucessores, intimando-o(s) 

inclusive por 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, 

em desacordo com a lei, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, 

determino sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região 

para doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o 

caso.Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, conforme 

preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.Sem custas.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 16 de maio de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 157169 Nr: 4521-30.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER HELDER PINHO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8125

 , conheço a carência da ação, por falta de interesse de agir 

EXTINGUINDO O PROCESSO, em face do denunciado WAGNER HELBER 

PINHO DE ALMEIDA, que faço com respaldo do art. 485, Inc. VI do CPC. 

Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penal e calçado no 

entendimento jurisprudencial , DECLARO o perdimento em favor da União 

de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação com o crime. 

Recolham-se eventuais mandados de prisão provenientes destes autos 

em nome do(s) sentenciado(s). Igualmente, DETERMINO a imediata 

restituição de eventuais documentos pessoais e objetos, a quem de 

direito, desde comprovada sua propriedade. intimando-o(s) inclusive por 

edital, se necessário, com o prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se 

que decorridos 90 (noventa) dias da data do trânsito em julgado desta e 

não sendo reclamados os bens vinculados a estes autos, DECRETA-SE a 

perda das coisas apreendidas em favor da União.Em havendo valores 

apreendidos que não se refiram à fiança e que não estejam relacionados 

com o delito, bem como havendo fiança depositada nestes autos, 

restitua-se ao(s) sentenciado(s) e seus sucessores, intimando-o(s) 

inclusive por 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, 

em desacordo com a lei, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, 

determino sejam as mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região 

para doação a órgão de segurança pública ou destruição conforme o 

caso.Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, conforme 

preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.Sem custas.Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 11 de maio de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 419747 Nr: 25104-60.2015.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL COMARCA DE CUIABÁ, 

JEFERSON VIEIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MERCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:8872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Crime nº. 25104-60.2015.811.0042 – Cód. 419747

Vistos, etc.

Considerando a readequação de pauta, redesigno o 18/09/2018 às 

13h45min para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475237 Nr: 15151-04.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR FELIPE CORREIA RODRIGUES, LUCAS 

VALDIRENE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITOR FELIPE CORREIA RODRIGUES, Cpf: 

05732923101, Rg: 24859575, Filiação: Luciene Correia da Silva e 

Aguinaldo Elias Rodrigues, data de nascimento: 14/01/1994, brasileiro(a), 

natural de Alto Araguaia-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone 

99969-3200/9294-6335. 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: Crime ocorrido no dia 02 de abril de 2017, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 155, §4°, II, IV, C/C Art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 345 de 607



14, II, AMBOS DO CP.

Despacho: Considerando o teor da certidão de fl. 91, e diante das 

tentativas infrutíferas de se proceder a citação pessoal do denunciado 

Vitor Felipe Correia Rodrigues, tendo em vista ainda a inexistência de 

outros endereços, cite-o por meio de edital.Quanto ao acusado Lucas 

Valdirene de Jesus, verifico que foi citado via edital e até a presente data 

não se manifestou nos autos. Assim, determino que certifique o decurso 

de prazo do edital, após voltem os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 10 de agosto de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 529468 Nr: 21267-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MOTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID SEABRA JUNIOR - 

OAB:23097/MT

 INTIMAR O DR DAVID SEABRA JUNIOR OAB/MT 23097/O DA AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 

13:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532828 Nr: 24561-52.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586/0

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor 

de NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA, onde argumenta, em 

síntese, que não é traficante, que não reside no local e o entorpecente 

apreendido não lhe pertence e, por isso, sua prisão é ilegal. Ainda, afirma 

que inexistem motivos para mantê-lo segregado.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido.

É o breve relato.

Fundamento e DECIDO.

No que se refere à arguição de inocência do suspeito, insta consignar que 

referida matéria não cabe ser analisada nessa via estreita, porquanto se 

trata de questão de mérito.

Já no que tange à alegação de sua prisão é ilegal, cumpre-me ressaltar 

que referido questionamento está superado, visto que sua segregação 

está alicerçada em novo título judicial (Enunciado Orientativo n° 27 do 

TJ/MT )

Por fim, quanto à ausência de fundamentos para manter decretada sua 

prisão preventiva, verifico que já foram examinados os pressupostos e 

requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, 

redundando na decisão de fls. 28/29, proferida pelo magistrado que 

presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não trouxe 

nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por sua vez, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, 

a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua 

conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente 

apreendido (249,19g de cocaína) (Enunciado Orientativo n° 25 do TJ/MT).

Não bastasse isso, os elementos até então colhidos, evidenciam que o 

local dos fatos é conhecido como “boca de fumo”, tanto que foi alvo de 

denúncia anônima, conforme se denota à fl. 08.

E mais, vê-se que os policiais estavam de campana nas proximidades da 

residência, quando visualizaram o usuário Marcos Vinicius Fontana 

comprando entorpecente. Inclusive, este, quando ouvido pela d. 

autoridade policial, afirmou que “conhece o Naian desde 2011 e que o 

mesmo é traficante na região junto com a mãe por nome de Fabiola. (...) 

Que compra de vários traficantes, não só com o Naian (...)” (SIC – fl. 20).

Somado a isso, friso que o autuado é reincidente, já que ostenta uma 

condenação com trânsito em julgado pela prática de crime de roubo 

majorado (antecedentes criminais de fl. 27).

Logo, tal fato ratifica com mais rigor a necessidade de manter decretada 

sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido, confira o seguinte arresto:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – TESE 

INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT – FUMUS COMISSI DELICTI 

DEVIDAMENTO DEMONSTRADO – ALEGADA CARÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – 

PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE APONTADO NO DECRETO 

CONSTRITIVO – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO PELA 

PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE E PELA 

GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA – PACIENTE QUE ESTAVA EM 

GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA E VOLTOU A 

DELINQUIR – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS 

– EVIDENTE INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1. À luz do rito célere conferido ao writ of habeas corpus, que não 

comporta qualquer incursão mais aprofundada no contexto probatório dos 

autos originários, resta inviável o acolhimento da tese de negativa de 

autoria [Enunciado n.º 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 

nº. 101532/2015], a menos que reste inconteste nos autos a inocência do 

paciente, o que não é o caso.

2. A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso pela 

prática de crimes dolosos é circunstância apta a evidenciar o risco 

concreto de reiteração delitiva e, com isso, justificar a segregação 

cautelar para garantia da ordem pública [TJMT, Enunciado orientativo nº 6, 

IUJ 101532/2015, j. 02-03-2017]. Ainda, em se tratando do crime de tráfico 

de drogas, a análise da quantidade/variedade da substância apreendida 

permite aquilatar a gravidade em concreto da conduta, fator apto a 

demonstrar a periculosidade real do agente e, via de consequência, o 

risco concreto que a sua liberdade ambulatorial representa para a ordem 

pública. Assim, não prospera a alegada carência de fundamentação 

idônea da decisão objurgada, porquanto exposta satisfatoriamente e com 

base em elementos dos autos a presença cumulativa do fumus comissi 

delicti e do periculum libertatis.

3. A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, 

isoladamente considerada, não constitui fator garantidor da liberdade 

provisória, especialmente quando as peculiaridades do caso concreto 

evidenciam a necessidade/adequação da custódia [decorrente da 

presença cumulativa dos requisitos e pressupostos do art. 312 e 313 do 

CPP] e, consequentemente, a insuficiência da aplicação das medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP [Enunciado orientativo n.º 43, 

TJMT, IUJ 101532/2015], eis que o paciente estava em gozo de liberdade 

provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, e voltou a 

delinquir.

4. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (HC n° 

1007628-50.2017.811.0000, 3ª Câmara Criminal, relator Des. Gilberto 

Giraldelli, julgado em 23/08/2017)

 Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 73/75, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO a 

segregação cautelar de NAYAN GUSMÃO DE ALMEIDA SALDANHA.

No mais, cumpra-se a decisão de fl. 37.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 424462 Nr: 30218-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO AQUINO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:17147/MT

 Autos n. 30218-77.2015.811.0042.

I. Revogo o despacho de fl. 93, uma vez que o réu foi citado à fl. 77 e já 

apresentou resposta à acusação fls. 72/75.

II. Em decorrência do conflito de pauta com a 2ª Vara de Violência 

Domestica e Familiar redesigno a audiência para o dia 06.11.2018 às 16 

horas e 30 minutos, devendo ser observado os endereços apresentados 

às fls. 92/92 verso.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 472160 Nr: 11997-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GREGORY RUHAN DE ALMEIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KETURA GABRIEL DA SILVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO GONÇALO DE SOUZA - 

OAB:21089/MT, ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11997-75.2017.811.0042.

I – Designo a audiência de conciliação para o dia 10.09.2018 às 

16h50minutos.

II – Defiro o pedido de fl. 70, tendo em vista que a audiência na Vara do 

Trabalhista é amanhã determino que o cumprimento do mandado de 

intimação da querelada seja realizado pelo Oficial de Justiça plantonista.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 375894 Nr: 17214-07.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT

 Autos n. 17214-07.2014.8.11.0042.

I – Em detida análise dos autos, constato que transcorreu o prazo do 

período de prova sem revogação (fls. 47/49), o que ocasiona a extinção 

da punibilidade.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Paulo César Rodrigues, conforme 

autoriza o artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/95.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 522433 Nr: 14474-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DANIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MAMEDES - 

OAB:4243

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 14474-37.2018.8.11.0042

 Parte autora: Ministério Público

 Parte ré: Carlos Daniel da Silva

 Data e horário: 13 de agosto de 2018, às 15:30 horas

 PRESENTES

 Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes

 Advogado: Dr. Rogers de Almeida Ferreira

 OCORRÊNCIAS

I – Foi ouvida em sistema de áudio e vídeo: Bruna Jackeline Freites Aires.

II – Bruna Jackeline Freites Aires se compromete a informar a nova data 

para a testemunha Anedson Aires Luiz da Silva.

DELIBERAÇÕES

 I – Ante a ausência injustificada da defesa nomeio para o ato o Dr. Rogers 

de Almeida Ferreira e, como consequência, fixo honorário advocatício em 

01 URH, a ser custeado pelo acusado, conforme autoriza o artigo 265, § 

2º, do CPP.

II – Designo o dia 2.10.2018, às 14:45 horas, para audiência com a 

finalidade de ouvir Anedson Aires Luiz da Silva.

III – Informe o juízo deprecante a nova data para o ato.

IV – Int.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Promotor de Justiça:

Advogado:

 Bruna Jackeline Freites Aires:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 520560 Nr: 12635-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Medeiros - 

OAB:OAB/MT 6395B

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 12635-74.2018.8.11.0042

 Parte autora: Ministério Público

 Parte ré: João Antônio da Silva Oliveira

 Data e horário: 13 de agosto de 2018, às 15 horas

 PRESENTES

 Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes

 Advogado: Dr. Carlos Eduardo Oulices de Oliveira

 OCORRÊNCIAS

I – Foi ouvido em sistema de áudio e vídeo: Donias Custódio Xavier.

DELIBERAÇÕES

 I – Ante a ausência injustificada da defesa nomeio para o ato o Dr. Carlos 

Eduardo Oulices de Oliveira e, como consequência, fixo honorário 

advocatício em 01 URH, a ser custeado pelo acusado, conforme autoriza o 

artigo 265, § 2º, do CPP.

II – Devolva a carta precatória ao juízo de origem.

 Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Promotor de Justiça:

Advogado:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 429019 Nr: 4490-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGÍNIA RAQUEL 

TAVEIRA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 
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OAB:16633, PAULO INÁCIO DIAS LESSA - OAB:13887, TASSIO 

VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - OAB:13948

 Autos n. 4490-97.2016.811.0042.

I. Cumpra o item I de fl. 278.

II. Designo o dia 30/10/2018, às 16 horas e 00 minutos, para audiência de 

instrução.

 III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 25 de julho 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.: 338613 Nr: 20005-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ACDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONICE LEITE DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10224, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1.136/MT

 Autos n. 20005-17.2012.8.11.0042.

I – Em análise dos autos, constato que a denúncia foi recebida em 

27.5.2013, sendo certo que transcorreu lapso temporal superior a 04 

anos, sem a incidência de causas suspensivas ou interruptivas da 

prescrição.

Posto isso, julgo extinta a punibilidade de Dionice Leite da Silva 

Nascimento, conforme prevê o artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 318299 Nr: 17718-18.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Vistos, etc...

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o acusado 

Raimundo Silva do Nascimento, já qualificado nos autos em epígrafe, 

atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, 

conforme descrição fática narrada da peça acusatória.

O acusado obteve o benefício da suspensão condicional do processo, 

nos moldes do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, no dia 30/09/2014 (fls. 

91/93).

No petitório de fls. 125, o Ministério Público pugnou pela decretação da 

extinção da punibilidade do acusado.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Da leitura do § 5º do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, extrai-se que, 

expirado o prazo do período de prova, qual seja, 02 (dois) anos, sem que 

haja pedido de revogação por descumprimento de alguma condição, o juiz 

declarará extinta a punibilidade do acusado.

No caso dos autos, a audiência de suspensão condicional do processo foi 

realizada no dia 30/09/2014, data esta que representa o termo inicial do 

prazo decadencial de 02 (dois) anos para o término do período de prova, o 

qual findou-se no dia 29/09/2016, sem a existência de pedido de 

revogação do benefício, extinguindo-se, portanto, a punibilidade do 

acusado.

Assim, a decisão judicial que reconhece a extinção da punibilidade 

consiste em ato meramente declaratório, senão vejamos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO TENTADO – EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO 

CONDICIONAL DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 

ALMEJADA REVOGAÇÃO DO SURSIS – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE 

CONDIÇÕES IMPOSTAS – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA 

PUNIBILIDADE QUE SE DÁ PELO PRÓPRIO EXAURIMENTO DO PERÍODO DE 

PROVA – DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER MERAMENTE DECLARATÓRIO 

– RECURSO DESPROVIDO.

Não se admite a revogação da suspensão condicional do processo depois 

de expirado o período de prova, que é o único fator exigido pelo art. 89, § 

5º, da Lei n. 9.099/1995 para a extinção da punibilidade. A decisão que 

reconhece a extinção da punibilidade tem natureza jurídica meramente 

declaratória, não estando ao alcance da discricionariedade do julgador 

relegá-la, mormente quando se trata de aferir causa de revogação 

facultativa do benefício.

(RSE 157471/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 23/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016)”

Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Raimundo 

Silva do Nascimento, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 

9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

P.R.I.C.

Após as providências de praxe, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 363159 Nr: 2459-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO GUSTAVO FABIAN FARIA DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

HUMBERTO GUSTAVO FABIAN FARIA DE CAMPOS, em relação ao delito 

tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997, com fundamento no artigo 89, 

§ 5°, da Lei 9.099/95.Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta 

Judicial vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 452072), 

nos termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - 

CGJ/MT.Transitado em julgado a presente sentença, procedam-se as 

baixas e anotações de estilo,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 132736 Nr: 2313-10.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELIPE SOARES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524

 a) Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

Phelipe Soares Pedroso, em relação ao delito tipificado no art. 306, do 

Código de Trânsito, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.b) 

Por consequência, julgo prejudicado o pedido preliminar feito pela defesa. 

c) ISENTO o acusado do pagamento das custas processuais.d) Por outro 

lado, da análise dos autos, verifica-se que o acusado deixou de cumprir 

as condições que lhe foram impostas no prazo de suspensão, o que 

motivou, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade. Não se 

pode olvidar que a suspensão condicional do processo se trata de um 

instituto de política criminal, benéfico ao acusado, que visa a evitar a sua 

sujeição a um processo penal, cuja aceitação da proposta depende 

eminentemente da sua livre vontade, sendo certo que, caso discordasse 

dos seus termos,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 137572 Nr: 12954-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: george zarour cezar - 

OAB:12174

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado Luiz 

Barbosa da Silva, em relação ao delito tipificado no art. 306, do Código de 

Trânsito, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.4. 

Deliberações Finais:a) ISENTO o acusado do pagamento das custas 

processuais.b) Da análise dos autos, verifica-se que o acusado deixou de 

cumprir as condições que lhe foram impostas no prazo de suspensão, o 

que motivou, inclusive, o reconhecimento da extinção da punibilidade. Não 

se pode olvidar que a suspensão condicional do processo se trata de um 

instituto de política criminal, benéfico ao acusado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 371010 Nr: 11596-81.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA DIAS DO 

NASCIMENTO - OAB:18880/O

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

MANOEL CARDOSO DE ALMEIDA, em relação ao delito tipificado no artigo 

306 e 309 da Lei nº 9.503/1997, c/c artigo 69 do Código Penal, com 

fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.Promova-se a vinculação 

do valor da fiança à Conta Judicial vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal 

(autos – Código 452072), nos termos da Resolução 154/2012 CNJ e 

Provimento 05/2015 - CGJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 351457 Nr: 12756-78.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LEITE OLAVARRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauricio Magalhaes Faria 

Neto - OAB:15436

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FABIO 

LEITE OLAVARRIA, em relação ao delito tipificado no art. 306 da Lei 

9.503/97, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 9.099/95.Promova-se 

a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial vinculada ao Juízo da 2ª 

Vara Criminal (autos – Código 452072), para Financiamento de Projetos de 

melhoria do Sistema Penitenciário, nos termos da Resolução 154/2012 CNJ 

e Provimento 05/2015 - CGJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 347603 Nr: 8354-51.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS DE ARRUDA E SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:9098/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado ELIAS 

DE ARRUDA E SILVA JUNIOR, em relação ao delito tipificado no art. 306 da 

Lei 9.503/97, com fundamento no artigo 89, § 5°, da Lei 

9.099/95.Promova-se a vinculação do valor da fiança à Conta Judicial 

vinculada ao Juízo da 2ª Vara Criminal (autos – Código 452072), para 

Financiamento de Projetos de melhoria do Sistema Penitenciário, nos 

termos da Resolução 154/2012 CNJ e Provimento 05/2015 - CGJ/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 327439 Nr: 7185-63.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - 

OAB:20.627/O

 Posto isso, julgo procedente a denúncia o que faço para condenar 

Bartolomeu Francisco da Silva (brasileiro, divorciado, vendedor, nascido 

aos 16.11.1973 em Coxim/MS, filho de Antonio Francisco da Silva e Rita 

Maria e Amorim Silva, residente e domiciliado à Rua 4, quadra 5, casa 22, 

residencial Itamarati, Cuiabá/MT) como incurso no artigo 12 da Lei n. 

10.826/2003.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 534452 Nr: 26176-77.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATÍLIO SOARES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 

DO ESTADO DE MT, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO-SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO RACHID 

JAUDY - OAB:3145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, ausente o periculum in mora, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência.No que tange ao procedimento, o Novo Código de 

Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, se a petição inicial 

preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 

liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação ou de 

mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da 

audiência de conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta 

ser citada apenas para apresentar defesa. Assim, por ora, DEIXO de 

designar audiência de conciliação/mediação.CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/NCPC) 

com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido Codex. 

Apresentada contestação, intime-se a parte autora para impugná-la em 15 

(quinze) dias.Intimem-se.Às providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz 

de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 506053 Nr: 45048-77.2017.811.0042

 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): ADILSON ANTUNES E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para que a defesa indique o endereço 

atualizado do réu.

Abra-se vista à Defensoria Pública para que, no prazo de 5 dias, arrole 

suas testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de 

testemunha civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de carta precatória não suspende o 

andamento da instrução criminal (art. 359 §1º do CPPM), a defesa sai 

intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas testemunhas, indicando 

de imediato os quesitos no caso de testemunha civil ou militar da reserva 

que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 308975 Nr: 6150-05.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE DOUGLAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida na figura de seu advogado 

para no prazo legal se manifestar na fase do artigo 428 do CPPM – 

Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 435605 Nr: 11836-02.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DAS NEVES RODRIGUES, MAURÍCIO 

ALVES DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13.945/MT, LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB:14147

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Dr. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM 

FRANCO - OAB/MT 14.147, advogado do réu Mauricio Alves da Guia, para 

ciência do Despacho - Ref: 47, a seguir transcrito:

 "VISTOS ETC. Seguindo entendimento do Pretório Excelso, o interrogatório 

dos réus será realizado depois da oitiva das testemunhas, ao final da 

instrução. (STF. Plenário. HC 127900/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 

03.03.2016 – Info 816). Outrossim, DESIGNO sessão de instrução para o 

dia 21.08.2018, às 13h30min, oportunidade em que será realizada a oitiva 

das testemunhas de acusação. Expeça-se o necessário para a realização 

do ato. Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 137234 Nr: 4473-08.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE DA SILVA, DENNIS DA SILVA 

CASTRO, HUGO HENRIQUE PINHEIRO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO BRUNO - 

OAB:7818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDETE VARELA VIEIRA DE 

GOIS - OAB:16.102, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, FABIANO 

ALVES ZANARDO - OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, 

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190, SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 VISTOS ETC.

Compulsando os autos, constata-se que a denúncia foi recebida às fls. 

178/180, tendo o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT 

declinado da competência em favor desta Vara especializada (fl. 398).

Às fls. 400/402, o Ministério Público com atribuições perante este Juízo 

Militar, ratificou a denúncia ofertada às fls. 9/11 em relação aos policiais 

militares LUIZ HENRIQUE DA SILVA e DENIS DA SILVA CASTRO, 

consignando que em relação ao réu HUGO HENRIQUE PINHEIRO 

VASCONCELOS, o processo deverá ser declinado ao juízo da 7ª Vara 

Criminal de Cuiabá/MT por se tratar de civil.

Deste modo, em relação ao crime de tortura imputado aos policiais militares 

Luiz Henrique e Denis da Silva, RATIFICO todos os atos processuais 

praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

inclusive os decisórios, determinando o processamento da ação penal 

perante o JUÍZO SINGULAR.

 Por conseguinte, DESIGNO sessão para o dia 31.01.2019 às 14h45min, 

visando os interrogatórios dos réus Luiz Henrique da Silva e Denis da 

Silva Castro.

No que tange ao denunciado Hugo Henrique, observa-se que não se trata 

de policial militar, restando este juízo incompetente para processar e julgar 

o feito. Desta feita, ACOLHO o parecer ministerial e DECLINO da 

competência jurisdicional. Extraia-se cópia integral dos autos e remeta-se 

ao juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 533949 Nr: 25694-32.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON GUIMARÃES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, CONHEÇO dos embargos opostos e LHES DOU PROVIMENTO 

nos termos anteriormente expostos, mantendo, porém, incólume a 

conclusão de indeferimento da liminar.Intimem-se.Ademais, cumpra-se 

integralmente a decisão inicial exarada em 31.7.2018.Às 

providências.MURILO MOURA MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 348196 Nr: 9033-51.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR CIRINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão retro, reitere-se a intimação do patrono do réu 

para, no prazo de 8 dias, apresentar os memoriais escritos (art. 428 do 

CPPM).

Caso não sejam apresentados, intime-se pessoalmente o réu para 

constituir novo advogado e apresentar alegações escritas no prazo de 8 

dias.

Não cumpridas as determinações acima, desde já nomeio a Defensoria 

Pública para apresentar as alegações escritas, devendo ser aberta vista 

para tal finalidade.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349408 Nr: 10450-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON LEITE MENDES, ANDERSON 

BARBOSA DA SILVA, JONNY MOURA BOAVENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 VISTOS ETC.
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Aguarde-se o ato instrutório aprazado à fl. 373, ocasião em que será 

realizada a oitiva da testemunha José Alfredo da Silva.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505899 Nr: 44889-37.2017.811.0042

 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): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio da Carta Precatória para a Comarca de Canarana-MT, em 

14/08/2018, via malote digital código de rastreabilidade 81120183579212, 

com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação: 

Patrícia Maria Ritzmann, Eusebio Otavio Vilela Borges, Jonas Dantas Neto 

e Aline Pilocelli, bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da 

missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505899 Nr: 44889-37.2017.811.0042

 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): ANTTONIERY CAMPELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190

 Certifico que, decorreu "in albis" o prazo para o advogado do Réu 

apresentar quesitos visando instruir a Carta Precatória a ser expedida 

para a comarca de Canarana-MT, para oitiva das testemunhas de 

acusação, embora devidamente intimado, conforme certidão de publicação 

de Ref: 39.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 521701 Nr: 13728-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que os autos não foram digitalizados junto ao sistema 

Apolo Eletrônico, remeta-se o feito ao cartório distribuidor para 

reclassificação para inquérito policial militar ou outro procedimento 

análogo.

Após, encaminhe-se ao Ministério Público para o fim disposto no art. 228 

da CNGC.

Após, conclusos para ordenação do procedimento.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 521701 Nr: 13728-72.2018.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SOUZA DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT

 Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado SUB 

TEN PM DAVID SOUZA DOURADO.

 Fixo o compromisso de comparecer a todos os atos do processo e não 

mudar de endereço, sem aviso prévio e autorização do Juízo da causa.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o flagrado ser, 

imediatamente, colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado.

Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 437621 Nr: 14048-93.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, ANDRE 

VINICIUS OLIVEIRA DOMINGOS DA SILVA, YURI FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA LVES - OAB:MT 17867, LUCAS 

ARRAIS CORREA - OAB:19128/MT

 Código: 437621

Vistos etc;

Do exame dos autos fl.350, verifica-se que as respostas iniciais dos 

acusados Willian Moreira da Costa Vieira (certidão fl.260), Andre Vinicius 

Oliveira Domingos da Silva (certidão fl.257) e Yuri Francisco da Silva 

(certidão fl.324) não contêm preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, referentes à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

 Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e 

serão apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser 

proferida no final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por 

certo, haverá elementos para valorar a culpabilidade nas condutas 

irrogadas àquele e formar um juízo de convicção sobre as razões que 

ensejaram o evento dito delituoso.

 Designo, assim, desde logo, o dia 26 de Setembro de 2018, às 14horas, 

para realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata 

o artigo 411, do CPP.

Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias. 

Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Julho de 2018

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 355650 Nr: 17497-64.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALAÉRCIO SILVA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZIEL CATARINO BOM 

DESPACHO FARIAS - OAB:4691/MT

 Código: 355650

Vistos, etc.

Diante do pedido feito pelo causídico constituído pelo acusado às fls. 

195/200, redesigno o ato para o dia 23 de outubro de 2018, às 14h40min. 

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Saem as testemunhas presentes na data anteriormente designada 

intimadas.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 533262 Nr: 25002-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALYSON AMORIM DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:3.562-A

 Carta Precatória Código: 533262

Vistos, etc.

Recebo a presente carta precatória em seus precisos e jurídicos termos.

Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 22 de Agosto de 

2018, às 14h45.

Expeça-se o necessário para a realização do aludido ato, inclusive 

requisição de preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

 Caso haja advogado constituído na Comarca de origem, para se evitar a 

frustação do ato, intime-se via DJE, consignando que a ausência 

injustificada importará na aplicação da multa prevista no artigo 265 do 

Código de Processo Penal e nomeação da Defensoria Pública para o ato, a 

qual deverá também ser cientificada.

 Encaminhe-se cópia desta decisão ao r. Juízo Deprecante para ciência da 

data ora agendada.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá/MT, 30 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 401920 Nr: 6233-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIERI FRANÇA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Código: 401920

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl.152, designo o dia 13 de 

Setembro de 2018, às 16h30, para a oitiva das testemunhas faltantes, bem 

como o interrogatório do acusado.

Expeça-se o necessário para realização do ato, atentando-se ao parecer 

supramencionado.

Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 521990 Nr: 13974-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMELLON BRUNO MACHADO, RENNÃ JUNIOR 

DOMINGOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIRENE DIAS COSTA - 

OAB:10770

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU RENNÃ JUNIOR DOMINGOS SILVA, 

DRA. VALDIRENE DIAS COSTA - OAB-MT 10770, PARA QUE APRESENTE 

NO PRAZO LEGAL A RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO REFERIDO RÉU.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324181 Nr: 3527-31.2012.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON ANTONIO DA COSTA, NEIRIMAN 

JUSTINO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, José Antonio Faleiro 

Camargo - OAB:OAB/RJ 1189

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NEIRIMAN JUSTINO CARDOSO, Cpf: 

62116789168, Rg: 093.80.42.6, Filiação: Ademir Cardoso e Nely Justina 

Cardoso, data de nascimento: 10/06/1974, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), autônomo. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 448794 Nr: 25791-03.2016.811.0042

 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): UANDERSON COSTA TOLEDO, THAISLAINE 

SOUZA ALMEIDA, IURI FERNANDES, SANDRO AUGUSTO LOHMANN, 

JONATHAN HENRIQUE DOS SANTOS, CAIO HENRIQUE MALAVASI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, Michelle Scopel - OAB:13856, NADESKA CALMON 

FREITAS - OAB:11548/MT

 Vistos, etc.

Sendo tempestivos, RECEBO os recursos de apelação interpostos pelos 

réus Sandro Augusto Lohmann, Thaislaine Souza Almeida e Uanderson 

Costa Toledo (fls. 870/875; 927/954; 1028/1043).

Outrossim, considerando que as razões recursais e as contrarrazões do 

Ministério Público já foram apresentadas (fls. 909/9272; 1012/1023; 

1046/1055), remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as 

regulares baixas e anotações de estilo.

 Antes disso e considerando o cumprimento da determinação de 

desmembramento dos autos com relação ao sentenciado Luciano Mariano 

da Silva (fl. 1027), proceda-se a exclusão do mesmo das capas dos autos 

e do sistema apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 500882 Nr: 39905-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/97-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a advogada do réu, Dra. Leidineia 

katia Bosi, OAB/MT 14981/O, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente os memoriais finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 362673 Nr: 1880-30.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Intimação do resumo da sentença de fls. 184/201: [...] TORNO A PENA 
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CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de KATIA APARECIDA DE SOUZA, 

brasileira, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascida em 15.06.1968, filha 

de Francisco Antônio de Souza e Marmeja Marinha de Souza, residente na 

Rua 79, Quadra 25, casa 12, bairro CPA III, Setor I, em Cuiabá/MT, no 

patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Levado pelos 

mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) 

dias que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a 

situação sócio-econômica da ré, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta 

avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...] FIXO o regime 

prisional de início em ABERTO. [...] Por tudo isso e considerando que a 

condenada KATIA APARECIDA DE SOUZA preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos do art. 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, quais 

sejam: prestação de serviços à comunidade e restrição de final de 

semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal. 

[...]

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 161615 Nr: 8946-03.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERICK PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:39.492/GO, JÂNIO SOUSA DA SILVA - OAB:30.599/GO, YARA DA 

MOTA MILHOMEM - OAB:49.228/GO

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, JÂNIO 

SOUSA DA SILVA OAB/GO 30.599, HERICK PEREIRA DE SOUZA OAB/GO 

39.492 e YARA DA MOTA MILHOMEM OAB/GO 49.228, para que 

apresentem as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias, ou o termo 

de renúncia dos poderes, sua inércia acarretará a nomeação de Defensor 

Público e aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP e comunicação à 

OAB/GO para as providências administrativas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 353898 Nr: 15503-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINO 

MARTINS - OAB:10177

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, CLAUDIA 

INFANTINO MARTINS OAB/MT 10.177 para que apresente as alegações 

finais no prazo de cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 140737 Nr: 18987-63.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGJ, ATJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Adelice Teixeira Jorge, Rg: 1563215-6 SSP MT Filiação: 

Antonio Pires Teixeira e Luiza Rosa Teixeira, brasileiro(a), natural de 

Roo-MT, casado(a), Endereço: Rua M, Qd. 20 Lote 36, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO da ré para que tome ciência da sentença proferida 

às fls. 188/190.

Resumo da inicial:Assim agindo, os denunciados IDERALDO GOMES 

JORGE e ADELICE TEIXEIRA JORGE violaram, em tese, as normas do art. 

214 (várias vezes), c/c art. 224, letra "a", c/c art. 226, incisos I e II, c/c art. 

71, na forma do art. 29, todos do Código Penal

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, com 

base no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, para o fim de 

ABSOLVER o réu IDERALDO GOMES JORGE, devidamente qualificado, da 

acusação que lhe foi imputada nos autos (artigos 214, 224, alínea “a” e 

226, incisos I e II, todos do Código Penal), em virtude da comprovada 

inexistência do fato.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 371545 Nr: 12191-80.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAFPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770, Marciano Xavier das Neves - OAB/MT 11.190 - 

OAB:MT0011190O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, MARCIANO 

XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190, para que tome ciência da sentença 

proferida às fls. 200/205.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 405482 Nr: 10022-86.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E PROVIMENTO 52/2007-CGJ, 

IMPULSIONO ESTE FEITO COM A FINALIDADE DE INTIMAR O ADVOGADO 

RODRIGO MOREIRA MARINHO OAB/MT 18.791 DA AUDIÊNCIA DO DIA 08 

DE NOVEMBRO DE 2018, ÁS 14:00MIN., CONSIGNANDO QUE SUA 

AUSÊNCIA PODERÁ SER INTERPRETADA COMO ABANDONO DA CAUSA 

E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 265 DO 

CPP, E COMUNICAÇÃO À OAB/MT PARA AS PROVIDÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 334021 Nr: 14634-72.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLICE NUNES MAGALHAERS, LÁZARO 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEY SOUZA AMORIM 

- OAB:10207/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado DR. WANDERLEY SOUZA 

AMORIM, OAB/MT 10.207, para participar da audiencia de Instrução e 

julgamento redesignada para o dia 27/09/2018, às 13:15 horas.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 169415 Nr: 16704-33.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Alan Patrick Lemes da Silva, Rg: 1690734-5 SSP MT 

Filiação: Jose Nilson Ribeiro e Maria Valdeci Lemes de Arruda, data de 

nascimento: 14/04/1987, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, 

balconista, Endereço: Rua 04 , Casa 148 Qda 07 Ou 04 (F: 9961-5340), 

Bairro: Osmar Cabral, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença 

condenatória proferida às fls. 182/190.

Resumo da inicial:Diante do exposto, ALAN PATRICK LEMES DA SILVA 

violou as normas do artigo 217-A (várias vezes) c/c art. 226, inciso II, 

ambos do Código Penal c/c art. 1º, inc VI, da Lei nº 8.072/90.

Decisão/Despacho:Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na denúncia para CONDENAR o denunciado ALAN PATRICK 

LEMES DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, nas sanções do 

artigo 217-A, “caput” c/c art. 226, II c/c art. 71, todos do Estatuto 

Repressor. Por fim, tendo em vista que os crimes praticados são da 

mesma espécie, bem como em razão das condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhanças, devem os subsequentes ser 

havidos como continuação do primeiro, levando-se em consideração que 

foram praticados pelo menos dois crimes em continuidade delitiva, entre os 

meses de junho a setembro do ano de 2010, sem que seja possível aferir 

a quantidade exata de delitos praticados, com fundamento no art. 71, 

“caput”, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 

numa PENA FINAL de 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno 

definitiva, ante a inexistência de quaisquer outras causas de aumento ou 

de diminuição da pena.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 441166 Nr: 17779-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Joelson Aparecido Carneiro Filiação: Osvaldo José dos 

Santos e Maria da Conceição Alves Carneiro, data de nascimento: 

19/07/1984, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), 

marceneiro, Endereço: Rua 38, Qdra 170, N° 25, Bairro: Pedra 90, Cidade: 

Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO do acusado para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Resumo da inicial:Assim agindo, o denunciado JOELSON APARECIDO 

CARNEIRO praticou a conduta típica descrita no artigo 217-A, "caput", c/c 

art. 226, II, ambos do Código Penal, contra a vítima EMILI CARNEIRO 

CORREIA, e artigo 217-A "caput", c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, 

contra a vítima MANUELA CARNEIRO, em concurso material (art. 69 do CP) 

e com a incidência dos dispositivos da Lei 8.072/90.

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro a cota ministerial de fl. 75. Cite-se por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, o acusado Joelson Aparecido 

Carneiro, para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique e abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 163939 Nr: 11259-34.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Mariluce da Silva Queiroz, Cpf: 03457280177, Rg: 

2068105-4 SSP MT Filiação: Laucidio de Souza Queiroz e Maria Ines da 

Silva Pontes, data de nascimento: 19/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, serviços gerais, Endereço: Rua M, Quadra 51 Ou 

15, Nº 07, Bairro: Altos do Parque, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO da acusada para responder a acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, em consonância com o artigo 396 do CPP, 

oportunidade na qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive 

preliminares e arrolar testemunhas.

Resumo da inicial:Assim agindo, a denunciada MARILUCE DA SILVA 

QUEIROZ praticou a conduta típica descrita no artigo 121, § 2º, inciso II, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

Decisão/Despacho:Vistos. Defiro a cota ministerial de fl. 118. Cite-se por 

edital, com prazo de 15 (quinze) dias, a acusada Mariluce da Silva Queiroz 

para responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias oportunidade na 

qual poderá arguir toda a matéria de defesa, inclusive preliminares e 

arrolar testemunhas. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

certifique e abra-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 140737 Nr: 18987-63.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGJ, ATJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o réu IDERALDO GOMES JORGE na 

pessoa de seu advogado de defesa, JOEL FELICIANO MOREIRA OAB/MT 

6.833, para que tome ciência da sentença proferida às fls. 188/190.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 353898 Nr: 15503-98.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INFANTINO 

MARTINS - OAB:10177

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a decisão retro.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 79390 Nr: 11337-33.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Marciel da Silva Oliveira Filiação: Geraldo Cardoso de 

Oliveira e Anatalia Silva, data de nascimento: 31/10/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, , Endereço: Rua 02,Qd. 04, 390, Bairro: Osmar 

Cabral, Cidade: Cuiabá-MT
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Finalidade:INTIMAÇÃO do réu para que tome ciência da sentença de 

pronúncia proferida às fls. 315/319.

Resumo da inicial:Em face do exposto, incorreu o denunciado Marciel Silva 

de Oliveira nas sanções do artigo 121, "caput" cc. 14, II, do Código Penal.

Decisão/Despacho:Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, 

PRONUNCIO o réu MARCIEL SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções penais previstas no artigo 121, caput, c/c 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nome do Servidor (digitador):Victória

Portaria:

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 526234 Nr: 18147-38.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON VOLCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANTÔNIO 

BALBUINO - OAB:9574-MS, YASMIN SOUZA - OAB:16.910-MS

 “Vistos, etc.

Diante do acima relatado, REDESIGNO o ato para o dia 11/09/2018, às 

14h00min.

Intime-se a testemunha MARCOS ALCÂNTARA, consignando que em caso 

de ausência não justificada, será determinada a condução coercitiva.

Requisite-se ao Juízo deprecante as informações complementares acerca 

do endereço da testemunha VALDIR CHITOLINA, consignando o prazo de 

05 dias.

Cumpra-se.

Às providências”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 480768 Nr: 20536-30.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO FAUSTINO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ESTEVÃO TORQUATO 

DA SILVA - OAB:1760/MT

 Designo o dia 25 de setembro de 2018 às 14h:30min para a realização do 

ato deprecado.

Intime (m) – se/requisite (m) – se.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 506020 Nr: 45016-72.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANDIR OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nery Alvarenga - 

OAB:OAB/RO 470-A

 Carta Precatória nº. 45016-72.2017.811.0042 – ID 506020.

 Despacho->Mero expediente

Designo o dia 25 de setembro de 2018 às 13h:30min para a realização do 

ato deprecado.

Intime (m) – se/requisite (m) – se.

Às providências.

 Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 498498 Nr: 37698-38.2017.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO(A) ESPECIALIZADA EM CRIMES 

FAZENDÁRIOS E CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. PECULATO-FURTO. CRIME MILITAR. 

MUNIÇÕES DE USO RESTRITO DAS FORÇAS ARMADAS. TRANCAMENTO 

DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE PERMITE AO 

ACUSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA. 1. 

O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "o trancamento da ação 

penal pela via restrita do habeas corpus é medida excepcional, somente 

admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a 

inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da 

punibilidade" (RHC 119.607, Rel. Min. Luiz Fux). (...) 4. Habeas Corpus 

indeferido. (Habeas Corpus nº 108.168/PE, 1ª Turma do STF, Rel. Roberto 

Barroso. j. 19.08.2014, unânime, DJe 03.09.2014). Ante o exposto, denego 

a ordem de HABEAS CORPUS. Intime-se. Arquive-se. Cuiabá, 08 de 

agosto de 2018. Marcos Faleiros da Silva Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020687-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ADAM DE DEUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1020687-45.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: KAMILLA 

APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA EXECUTADO: CHRISTIAN ADAM 

DE DEUS VISTOS. Cuida-se de “Ação de Execução de Alimentos” 

proposta por D.Y.R. de D. e M.R. de D., representados por sua genitora 

KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA em desfavor de 

CHRISTIAN ADAM DE DEUS, por meio do PJe. Acontece que a Ação na 

qual foi proferida a decisão que se pretende executar, tramita de forma 

física, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o disposto no “caput” do 

art. 13 da Resolução n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial 

Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, que assim dispõe: “Art. 13. No Primeiro Grau de 

Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação do Sistema PJe 

continuarão tramitando em meio físico, inclusive os respectivos incidentes 

processuais e as ações conexas, ainda que distribuídos por dependência 

posteriormente àquela data, exceto quando: I – o processo principal já 

estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a 

estratégia de digitalização do acervo físico a ser definida pela 

Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 2º Em caso de distribuição em 

desacordo com o previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá 

determinar o arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para 

providenciar a correta distribuição na forma física.[...]” Diante disso e 

considerando a inexistência, até a presente data, de estratégia de 

digitalização do acervo físico, deve ser aplicado no caso dos autos o 

disposto no § 2.º do precitado artigo, razão pela qual, DETERMINO O 

ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS E A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA PROVIDENCIAR A CORRETA DISTRIBUIÇÃO NA FORMA 

FÍSICA. Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 06 de agosto de 2018. Jamilson Haddad Campos Juiz de Direito em 
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Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020684-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO OAB - MT22683/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN ADAM DE DEUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1020684-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: KAMILLA 

APARECIDA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA EXECUTADO: CHRISTIAN ADAM 

DE DEUS VISTOS. Cuida-se de “Ação de Execução de Alimentos 

Provisórios com Pedido de Prisão” proposta por D.Y.R. de D. e M.R. de D., 

representados por sua genitora KAMILLA APARECIDA OLIVEIRA ROCHA 

DA SILVA em desfavor de CHRISTIAN ADAM DE DEUS, por meio do PJe. 

Acontece que a Ação na qual foi proferida a decisão que se pretende 

executar, tramita de forma física, devendo, portanto, ser aplicado ao caso 

o disposto no “caput” do art. 13 da Resolução n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que assim 

dispõe: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a 

data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 

2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.[...]” Diante disso e considerando a inexistência, até a 

presente data, de estratégia de digitalização do acervo físico, deve ser 

aplicado no caso dos autos o disposto no § 2.º do precitado artigo, razão 

pela qual, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DOS PRESENTES AUTOS E A 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A CORRETA 

DISTRIBUIÇÃO NA FORMA FÍSICA. Às providências. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 06 de agosto de 2018. 

Jamilson Haddad Campos Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 534904 Nr: 26599-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CKDSSV, CDSV, CKDSSV, CMDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EURICO MARQUES LUZ - 

OAB:6070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS 

PROVISIONAIS”, ajuizada por CHRISTIANE KELLEN DOS SANTOS SILVA 

VALENTE, por si e representando seus filhos C. dos S. V e C.M. dos S. V., 

em desfavor de CARLOS VALIENTE ESCAMILLA, pretendendo, a 

decretação do divórcio; a guarda unilateral dos filhos e a fixação de 

obrigação alimentícia a seu favor e a favor dos filhos do casal.[...] 

DEFERIR o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 do 

Código de Processo Civil.Processe-se em Segredo de Justiça (art. 189, II, 

CPC).[...] DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PRETENDIDA PARA 

ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no valor R$ 1.908,00 (mil 

novecentos e oito reais), equivalente a 02 (dois) salários mínimos vigente 

neste país, que, para o momento, se mostra adequado ao trinômio 

necessidade/possibilidade/razoabilidade, a ser pago pelo réu CARLOS 

VALIENTE ESCAMILLA, em favor de seus filhos menores.Saliento que tal 

valor deverá ser corrigido de acordo com a variação do salário mínimo e, 

ser pago até o dia 10 de cada mês, a partir da citação, por meio de 

depósito na conta bancária da genitora das crianças, a ser informada nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA 

DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, para o dia 

17.09.2018, às 13h30. DETERMINO que a Equipe Multidisciplinar deste 

Juízo realize Estudo Psicossocial do caso, no prazo impreterível de 30 

(trinta) dias, observando as condições dos genitores para o exercício da 

guarda, bem como, as possibilidades do réu e as necessidades dos 

autores para a fixação da obrigação alimentícia.CITE-SE o réu, no 

endereço informado nos autos da Medida Protetiva n.º 

21369-14.2018.811.0042 (código: 529572), qual seja, Avenida Vereador 

Juliano da Costa Marques, nº 645, Torre das Águas, apartamento 2103, 

em Cuiabá/MT e INTIMEM-SE as partes para comparecerem na audiência a 

ser designada. [...]. Às providências.Cuiabá, 13 de agosto de 

2018.Jamilson Haddad CamposJuiz de Direito em Substituição Lega

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 454219 Nr: 31407-56.2016.811.0042

 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: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO GASPAR 

DA SILVA - OAB:24798-0, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB/MT 

3.561-A - OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12.901

 Vistos.

Intime-se o requerido, através de seu advogado - via DJE, para se 

manifestar acerca da petição de fls. 1287/1289, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 532557 Nr: 24297-35.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPF, LFN, JPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALIANE MEZACASA DE SOUZA - 

OAB:19510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.Trata-se de “AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, ALIMENTOS E 

VISITAS”, ajuizada por JUCILENE PEDROSO FERREIRA, por si e 

representando seu filho menor L.F.N, em desfavor de JUCELINO PEREIRA 

NUNES, pretendendo, em sede de tutela de urgência a fixação dos 

alimentos provisórios no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta 

reais); o reconhecimento do seu direito de posse sobre o automóvel Fiat 

Strada, placa AVE – 0103; a fixação da obrigação de pagamento de R$ 

500,00 (quinhentos reais) a título de aluguel em razão do usufruto 

exclusivo do imóvel do casal e o pagamento de todos os débitos devidos 

após fevereiro de 2018.[...] DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, [...]. 

Por tal motivo, indefiro por ora, os pedidos de concessão liminar de 

reconhecimento do direito de posse sobre um dos automóveis arrolados; a 

fixação da obrigação de pagamento de aluguel em razão do usufruto 

exclusivo do imóvel que alega pertencer ao casal e o pagamento de todos 

os débitos devidos após fevereiro de 2018.[...] DEFIRO PARCIALMENTE A 

TUTELA PRETENDIDA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, no 

valor R$ 524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), 

equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento) do salário mínimo vigente 

neste  país ,  que se most ra  adequado ao t r inômio 

necessidade/possibilidade/razoabilidade, a ser pago pelo réu JUCELINO 

PEREIRA NUNES, em favor de seu filho menor.[...] DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, nos moldes do art. 694 e art. 695, do CPC, 

para o dia 17.09.2018, às 14h00. CITE-SE o réu e INTIMEM-SE as partes 

para comparecerem na audiência a ser designada. [...] CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público. Às 

providências.Cuiabá, 13 de agosto de 2018.Jamilson Haddad CamposJuiz 

de Direito em Substituição Legal
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 467030 Nr: 6908-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME MUNHOZ MALUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danylo Ferreira de Alcântara 

- OAB:OAB/ 13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:15373/MT, LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES MUNHOZ - 

OAB:9350/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré 

para que no prazo legal apresente manifestação por escrito nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 433007 Nr: 8966-81.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NETO DE SOUZA RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO DUARTE DE BARROS 

SOBRINHO - OAB:11146/MT, MILENA DE BARROS SILVA - OAB:15.050

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , com a finalidade de intimar o patrono da parte ré 

para que no prazo legal apresente manifestação por escrito nos 

presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 530328 Nr: 22091-48.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICEZA FERNANDES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:21.352/O, JOILTON JOSÉ LEITE - OAB:19278/MT

 Extrai-se dos autos que RONICEZA FERNANDES BORGES foi flagrado no 

dia 23/06/2018, na prática, em tese, do delito de ameaça e lesão corporal, 

contra a vítima ANA CRISTINA DOS SANTOS ASSUNÇÃO, estando preso 

há 51 (cinquenta e um) dias, tempo, a meu ver, suficiente para que o 

mesmo refletisse sobre os seus atos. Com efeito, é imperiosa a 

concessão da liberdade do indiciado, tendo em vista o tempo de sua 

prisão cautelar, uma vez que o prolongamento dessa segregação tornará 

a prisão desproporcional à pena e ao regime que eventualmente vierem a 

ser aplicados na hipótese de condenação. Desta forma, não vislumbrando 

mais presentes os requisitos e pressupostos para a manutenção da 

prisão preventiva do autuado, REVOGO o DECRETO PREVENTIVO 

proferido no feito de id. 529178, DETERMINANDO a IMEDIATA SOLTURA 

do acusado RONICEZA FERNANDES BORGES já qualificado nos autos. 

EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA, colocando o acusado 

em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Antes da soltura do 

indiciado, INTIME-SE IMEDIATAMENTE A OFENDIDA sobre o conteúdo da 

presente decisão (art. 21, da Lei nº 11.340/06). Em não sendo localizada, 

PROCEDA-SE A IMEDIATA SOLTURA DO ACUSADO. TRANSLASE-SE 

cópia da presente decisão para o Auto de Prisão em Flagrante de id. 

529178. Ademais, considerando a necessidade de se proteger a vítima, 

MANTENHO as MEDIDAS PROTETIVAS outrora deferidas no feito de id. 

530348, e ADVIRTO o ACUSADO a cumpri-las, sob pena de novo decreto 

da prisão preventiva. Por outro lado, DEFIRO o pedido ministerial, 

OFICIE-SE o IML para que seja feito o Exame Complementar da vítima e que 

seja feita a juntada do Exame de Corpo e Delito. Ainda, a fim de efetivar o 

cumprimento das medidas protetivas, fixando como medida alternativa ao 

cárcere, DETERMINO a MONITORAÇÃO ELETRÔNICA com entrega de 

botão de pânico para a vítima (não podendo retirar ou deixar que alguém 

retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 03 

(três) horas consecutivas.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029224-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BATISTA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT0012264A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS OAB - MT8085/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1029224-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA 

BATISTA DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: HELIO ANDRE DO 

NASCIMENTO VISTOS. Cuida-se de “Ação de Divórcio c/c Guarda 

Compartilhada c/c Pensão Alimentícia c/c Tutela Provisória de Urgência” 

proposta por ADRIANA BATISTA DA SILVA NASCIMENTO, em desfavor 

de HÉLIO ANDRÉ DO NASCIMENTO, inicialmente, perante a 2.ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, na qual foi declinada 

a competência para a 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, sendo o processo redistribuído por meio do PJE. 

Acontece que a Medida Protetiva n.º 12895-54.2018.811.0042 (código: 

520834), conexa a presente medida cautelar, tramita de forma física, 

perante o gabinete do Juiz Auxiliar, devendo, portanto, ser aplicado ao 

caso o disposto no “caput” do art. 13 da Resolução n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que assim 

dispõe: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a 

data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 

2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.[...]” Diante disso e considerando que o processo foi remetido 

a este Juízo pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

de Cuiabá, aplico o disposto no § 2.º do precitado artigo, para 

DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA FÍSICA, observando-se, 

inclusive, que a medida protetiva conexa tramita perante o gabinete do Juiz 

Auxiliar. Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Jamilson Haddad Campos Juiz de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499122 Nr: 38262-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR JOSÉ BERTÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de proceder a intimação do advogado VITOR LIMA DE 

ARRUDA OAB/MT 16.198, via DJE, para apresentar procuração nos autos, 

no prazo de 05 (cinco) dias.
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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.: 90831 Nr: 3353-85.2014.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ABdFR, OCRF, AVDMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdSF, PAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Procedentes os Pedidos constantes da inicial e 

Extingo o processo, com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC, para:1)Confirmo a liminar de guarda para fins de adoção, folhas 

13/14, nos termos do art. 33 do ECA.2)Dê-se vistas ao Ministério Público 

para a propositura da ação de adoção da infante Ana Vitória em favor dos 

Requerentes. 3)Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, 

do ECA.4)Intimem-se. Cumpra-se. Após, com o transito e julgado, 

arquivem-se os autos, com as anotações de estilo e as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 93580 Nr: 2273-52.2015.811.0063

 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): JFdOL, CP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 Assim, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo, conheço dos 

embargos, e julgo o parcialmente procedente, para corrigir o erro material 

constantes no tópico 2.2 da sentença, passando a figurar a seguinte 

redação:“ Trata-se de procedimento de apuração de infração 

administrativa, instaurado em desfavor de Jhonatan Francisco de Oliveira 

Lima, responsável pelo evento denominado, “Crazy Party”, já qualificado 

nos autos, por permitir a permanência de menores de idade 

desacompanhadas no local”.No mais permanece o teor da sentença, com 

a correção acima realizada.Publique-se para ciência dos advogados 

constituídos Wesley dos Santos Pereira e Glauco Marcelo Figueiredo de 

Pinho. Em seguida, não sendo interposto Recurso de Apelação, 

certifique-se o trânsito em julgado da sentença.Após, dê-se vistas ao 

Ministério Público.Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 86023 Nr: 2302-73.2013.811.0063

 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): JDRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ildevan Pietro Gomes 

Luzardo Pizza - OAB:14.471-E/MT

 Assim, diante do exposto, acolho a cota Ministerial de fls. 67/70, e indefiro 

o pedido de desbloqueio do valor penhorado, e, com fulcro no artigo 854, § 

5ºdo CPC, mantenho a penhora realizada às fls. 53.Pelo exposto, 

determino que:a)Expeça-se Alvará ao Fundo Municipal da Criança.b)Em 

seguida, por ter alcançado o bloqueio a Medida Satisfativa de quitação da 

multa administrativa imposta ao requerido, com fulcro no artigo 924, II, do 

CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito, por satisfação da 

obrigação.c)Publique-se a presente decisão para ciência do advogado 

José Petan Toledo Pizza OAB/MT 15750-A e Ildevan Pietro Gomes Luzardo 

Pizza OAB/MT 19679-0d)Dê-se vistas ao Ministério Público.e)Em seguida, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

devidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 92418 Nr: 1174-47.2015.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Augusto Corrêa 

de Moraes - OAB:10.416

 Em razão do exposto, julgo extinto o presente procedimento sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. Publique-se para 

ciência do advogado constituído.Decorrido o prazo de Recurso, 

certifique-se o trânsito em julgado. Feito isento de custas, tal como 

disposto no artigo 141, § 2º, do ECA;Intimem-se as partes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 85353 Nr: 1578-69.2013.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAzk

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSCZK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rosa Ferreira - 

OAB:14.156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto Magalhães - 

OAB:3.237/B, DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - OAB:, Fabiane Martins 

Mendes - OAB:19.639/MT

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos etc...,

 I – Trata-se de processo sentenciado às fls. 287/289, com o trânsito em 

julgado certificado às fls. 295, sendo posteriormente o processo 

arquivado.

II – Assim, diante da petição de fls. 297, determino que:

a) Desarquivem-se os autos.

b) Dê-se vistas em cartório sem carga dos autos, posto que trata-se de 

processo que tramita em segredo de justiça, conforme requerido às fls. 

297.

c) Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

d) Publique-se para ciência do advogado Dimas Simões Franco Neto 

OAB/MT 13.594.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102197 Nr: 5582-47.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAFF, MHFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edézio Lima Fernandes - 

OAB:17309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 5582-47.2016.811.0063, Protocolo 102197, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107193 Nr: 4078-69.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KdCP, 

LdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 4078-69.2017.811.0063, Protocolo 107193, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99088 Nr: 2877-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, PPCdC, VCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2877-76.2016.811.0063, Protocolo 99088, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104928 Nr: 2157-75.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFDCJ, RMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SMDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cláudio Jassniker 

Junior - OAB:21.087, Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT, Renan 

Nadaf Gusmão - OAB:16284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2157-75.2017.811.0063, Protocolo 104928, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105600 Nr: 2731-98.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRGDC, LGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUISA TREFILIO 

MAGALHÃES MARTINS DOS SANTOS - OAB:22916-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 2731-98.2017.811.0063, Protocolo 105600, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95969 Nr: 141-85.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ISCdS, DCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

141-85.2016.811.0063, Protocolo 95969, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103938 Nr: 1350-55.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, WPFdS, 

RFLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1350-55.2017.811.0063, Protocolo 103938, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92600 Nr: 1327-80.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, SCRdS, RHdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1327-80.2015.811.0063, Protocolo 92600, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82978 Nr: 2529-97.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DP, RSD, GdSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:OAB/MT 3112

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2529-97.2012.811.0063, Protocolo 82978, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99961 Nr: 3642-47.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ELMT, TKdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:, TAINA DE CAMPOS RONDON - 

OAB:22.017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3642-47.2016.811.0063, Protocolo 99961, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107120 Nr: 4014-59.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, PMdLSC, 

OAdL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4014-59.2017.811.0063, Protocolo 107120, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107813 Nr: 124-78.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELMT, TKdCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

124-78.2018.811.0063, Protocolo 107813, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93984 Nr: 2634-69.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, AJdSV, GdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2634-69.2015.811.0063, Protocolo 93984, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110735 Nr: 2586-08.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSG, VDFVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Cristhine Freitas Campos 

- OAB:22.797, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2586-08.2018.811.0063, Protocolo 110735, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105669 Nr: 2787-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KESS, 

RSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2787-34.2017.811.0063, Protocolo 105669, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109292 Nr: 1398-77.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, LKFB, VFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1398-77.2018.811.0063, Protocolo 109292, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102979 Nr: 556-34.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ECDO, 

JNdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

556-34.2017.811.0063, Protocolo 102979, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93592 Nr: 2285-66.2015.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MOXS, JOSdSX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO BARRETO MOREIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:29010, CLAUDIO JOSÉ DE ASSIS FILHO - 

OAB:9252/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2285-66.2015.811.0063, Protocolo 93592, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44150 Nr: 1174-86.2011.811.0063

 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, AdSR, 

LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luíza da Cunha 

Cavalcante - OAB:6.847/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1174-86.2011.811.0063, Protocolo 44150, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105712 Nr: 2821-09.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LGCDS, 

APMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eunice Elisia Silva Oliveira - 

OAB:16543, JUCINEI DA SILVA NUNES - OAB:11799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2821-09.2017.811.0063, Protocolo 105712, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105846 Nr: 2923-31.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LGCDS, 

APMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2923-31.2017.811.0063, Protocolo 105846, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91055 Nr: 3598-96.2014.811.0063

 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: MPdEdMG, AVQdS, EWPdS, FMdq
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3598-96.2014.811.0063, Protocolo 91055, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89053 Nr: 1473-58.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1473-58.2014.811.0063, Protocolo 89053, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97637 Nr: 1625-38.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, NGdS, DdSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA VIANA DE 

VASCONCELOS SOARES - OAB:20455/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1625-38.2016.811.0063, Protocolo 97637, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90836 Nr: 3358-10.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, PVD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3358-10.2014.811.0063, Protocolo 90836, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91833 Nr: 624-52.2015.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RNdALC, ALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC, CdCdRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula dos Passos 

Canongia - OAB:16.196/MT, Diogo da Silva Alves - OAB:11.167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

624-52.2015.811.0063, Protocolo 91833, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107755 Nr: 73-67.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JSDJ, 

IDPPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

73-67.2018.811.0063, Protocolo 107755, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91741 Nr: 539-66.2015.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, RdALC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC, CdRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula dos Passos 

Canongia - OAB:16.196/MT, Diogo da Silva Alves - OAB:11.167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

539-66.2015.811.0063, Protocolo 91741, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90166 Nr: 2663-56.2014.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ANNE KELLY 

RODRIGUES DO AMARAL - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2663-56.2014.811.0063, Protocolo 90166, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99224 Nr: 2987-75.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, KREdR, KSEdRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2987-75.2016.811.0063, Protocolo 99224, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93930 Nr: 2584-43.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JON, AJNL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2584-43.2015.811.0063, Protocolo 93930, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85285 Nr: 1502-45.2013.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, MdVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia Anne Kelly 

Rodrigues do Amaral - OAB:5369

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1502-45.2013.811.0063, Protocolo 85285, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102883 Nr: 477-55.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AAdB, AdFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

477-55.2017.811.0063, Protocolo 102883, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83906 Nr: 3539-79.2012.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:OAB/MT 3112

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3539-79.2012.811.0063, Protocolo 83906, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109647 Nr: 1704-46.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MVCC, 

MEdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1704-46.2018.811.0063, Protocolo 109647, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90353 Nr: 2854-04.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, WAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2854-04.2014.811.0063, Protocolo 90353, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95857 Nr: 33-56.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ACGMM, FDGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

33-56.2016.811.0063, Protocolo 95857, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94849 Nr: 3322-31.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, ACGBdA, STGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3322-31.2015.811.0063, Protocolo 94849, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110494 Nr: 2389-53.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RMP, VM, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2389-53.2018.811.0063, Protocolo 110494, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103440 Nr: 941-79.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JPDBD, 

ACBDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

941-79.2017.811.0063, Protocolo 103440, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95755 Nr: 4157-19.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LSB, RdST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20736/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4157-19.2015.811.0063, Protocolo 95755, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99030 Nr: 2834-42.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ACAB
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2834-42.2016.811.0063, Protocolo 99030, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99057 Nr: 2855-18.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, VFGZ, JGZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2855-18.2016.811.0063, Protocolo 99057, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43856 Nr: 880-34.2011.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MCS, 

ACdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMERO SUASSUNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

880-34.2011.811.0063, Protocolo 43856, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81874 Nr: 1382-36.2012.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, RDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia Souza Marques - 

OAB:3654, LUIS OTAVIO TROVO MARQUES DE SOUZA-PROCURADOR 

- OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1382-36.2012.811.0063, Protocolo 81874, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88591 Nr: 959-08.2014.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, BP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SANTOS 

CARVALHO - PRCURADOR DO ESTADO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

959-08.2014.811.0063, Protocolo 88591, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91234 Nr: 3785-07.2014.811.0063

 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: MPdEdMG, SRdO, SRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3785-07.2014.811.0063, Protocolo 91234, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102652 Nr: 303-46.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VFGZ, 

JGZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EMG-DdES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jucinei da Silva Nunes - 

OAB:11799

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

303-46.2017.811.0063, Protocolo 102652, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104314 Nr: 1665-83.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, APMC, 

LGCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1665-83.2017.811.0063, Protocolo 104314, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102328 Nr: 26-30.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, KGMdC, 

MdMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

26-30.2017.811.0063, Protocolo 102328, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102464 Nr: 145-88.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, AKC, RKK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

145-88.2017.811.0063, Protocolo 102464, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 98513 Nr: 2392-76.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, LGdCC, RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2392-76.2016.811.0063, Protocolo 98513, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100971 Nr: 4488-64.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFMdSO, LJMdS, DPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, CEMGS-E(E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO JOSÉ DE ASSIS - 

OAB:0, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820, JUCINEI DA SILVA 

NUNES - OAB:, Murillo Espinhola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A, 

Ozana Baptista Gusmão - OAB:4062

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

4488-64.2016.811.0063, Protocolo 100971, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93682 Nr: 2368-82.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MEMQ, CAQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Alessandra Silvério - 

Defensora Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:17439/A, PAULO EMILIO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 3632

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2368-82.2015.811.0063, Protocolo 93682, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 30252 Nr: 934-12.2007.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isler Silveira Leite Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia Marques Leite - 

OAB:11144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 Vistos,

Defiro o pedido formulado pela reclamada (Ref. 131) para determinar a 

expedição de alvará do saldo remanescente depositado (Ref. 80) e da 

totalidade da quantia depositada (Ref. 86) em conformidade com o julgado 

pela Turma Recursal (Ref. 122 - Alvará Eletrônico n° 426784-2 / 2018 e 

426787-7 / 2018.

 Intimem-se.

 Após, arquive-se.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 123372 Nr: 4388-78.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baltazar Ulrich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miriam Gonçalves Barbosa - 

OAB:11.795, Ricardo da Silva Monteiro - OAB:3301

 Vistos.

Designo nos termos do artigo 78 da Lei 9.099/95, Audiência de Instrução e 

Julgamento a ser realizada no dia 13/09/2018 às 15h00min.

INTIMEM-SE as partes e os advogados constituídos.

 Intimem-se as testemunhas arroladas nos autos.

Ciência ao MP.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 130213 Nr: 4274-08.2018.811.0062

 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): Cemat - Rede de Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) do autor do fato Dr(a). Mayara Bendô Lechuga Goulart, 

OAB/MT 20.191-A, da Audiência Preliminar redesignada para o dia 

12.09.2018 às 15:00h, processo: 130213, neste Juizado Especial Criminal 

Unificado da Capital.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27626 Nr: 49-50.2016.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerca Viva Madeiras Eireli - EPP, Ronivaldo 

Jaques da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio José Ferreira - 

Unijuris - OAB:3574

 Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para 

condenar CERCA VIVA MADEIRAS EIRELI – EPP E RONIVALDO JAQUES 

DA SILVA, qualificados nos autos, nas penas do art. 46, parágrafo único, 

da Lei n. 9.605/98.A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção 

e multa.A análise das penas será efetuada separadamente, 

considerando-se as regras traçadas no Código Penal, conjugadas com as 

especificidades previstas na Lei n. 9.605/98.2.1.CERCA VIVA MADEIRAS 

EIRELI – EPP.(...).Cuiabá, 6 de agosto de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 21655 Nr: 135-60.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. G. MADEIRAS LTDA, LEOMAR MADEIRAS 

LTDA, Lauri Antonio Balbinot, Sérgio Sperotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP, LEONARIO GOMES MUNIZ - OAB:15072

 VISTOS. Acolho a manifestação ministerial formulada em audiência. 

Colhe-se dos autos que a sentença condenatória foi parcialmente anulada 

para determinar o retorno dos autos a este Juízo, a fim de oportunizar a 
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proposta de suspensão condicional do processo aos acusados LAURI 

ANTONIO BALBINOT e SÉRGIO SPEROTTO. Pois bem. A anulação da 

sentença condenatória, por consequência, também extinguiu o último 

marco interruptivo da prescrição, assim previsto no art. 117, inciso IV, do 

CP, cabendo a análise da prescrição a partir do recebimento da denúncia, 

que se deu em 16-07-2014. O crime atribuído aos réus (art. 46, parágrafo 

único, da Lei n. 9.605/98), possui pena máxima em abstrato de 01 (um) 

ano. O prazo prescricional para crimes cuja pena máxima privativa de 

liberdade é igual a um ano ou, sendo superior, não exceda a dois, nos 

termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, é de 04 (quatro) anos. A 

pena de multa segue o prazo estabelecido para a pena privativa de 

liberdade, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal. Compulsando 

os autos, com a anulação da sentença quanto à condenação dos réus 

LAURI ANTONIO BALBINOT e SÉRGIO SPEROTTO, verifica-se que não 

ocorreu nenhuma causa suspensiva da prescrição, sendo o último marco 

interruptivo o recebimento da denúncia (16-07-2014), que já acorreu há 

mais de 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva. Diante do exposto, DECLARO EXTINTA a punibilidade 

dos acusados LAURI ANTONIO BALBINOT e SÉRGIO SPEROTTO, com 

fundamento no artigo 92 da Lei 9.099/95 e artigos 107, IV, c/c 109, V c/c. 

114, II, todos do Código Penal. Dispensada a intimação dos réus, em 

consonância com o disposto no Enunciado n. 104 do FONAJE. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo com as 

baixas de estilo e comunicações de praxe. Após, arquivem-se os autos. 

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se. 

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28649 Nr: 802-07.2016.811.0082

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Monte Alegre Madeiras Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Panizi Souza - 

OAB:6124, Fernando Valentim Alvarez - OAB:14463-B/MT, Kalinka 

Maria Souto de Medeiros - OAB:10680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em face da certidão de fl. 144, dando conta do trânsito em julgado do v. 

acórdão, intimem-se as partes para ciência e providências que 

entenderem pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.

 Em seguida, decorrido este sem manifestação, arquive-se os autos com 

as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39619 Nr: 1248-39.2018.811.0082

 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): ZS Indústria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Erwin Werner Zubler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Rosa Trevisan 

- OAB:21249-B

 Vistos.Os autos vieram conclusos para análise do pedido formulado pela 

empresa autora do fato às fls. 90/92, pleiteando a restituição parcial do 

produto florestal apreendido, considerando o quantitativo devidamente 

declarado na guia de transporte, bem como do pedido de designação da 

audiência de instrução e julgamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL.É o relato. DECIDO.(...) INDEFIRO o pedido formulado pela 

empresa autora do fato às fls. 90/92.Outrossim, visando dar 

prosseguimento ao presente procedimento, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 2018 às 15h, (art. 394, 

§1º, inciso III, do CPP c/c art. 78, da Lei n. 9.099/95), quando, nos termos 

do artigo 81, da Lei dos Juizados Especiais, será oportunizada a 

apresentação de resposta à acusação. (...).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32378 Nr: 163-52.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA FERNANDES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUÍS SANTAREM 

GONZALES - OAB:167144

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado em decorrência de convocação do Magistrado pelo TJMT, a 

audiência de instrução e julgamento do dia 30/08/2018 foi REDESIGNADA 

para o dia 29/11/2018, às 14h.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001959-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NADAF FILGUEIRAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW OAB - MT24717/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data: 25/10/2018, Hora: 11:10, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008246-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LAURENTINO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT0013791A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE ACORIZAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

09/10/2018, Hora: 09:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031918-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYDELE EISMAR DE SOUZA DALTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

25/10/2018, Hora: 11:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 
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Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão:Vistos, etc. 

Recebe-se a emenda da inicial.Designe-se audiência de 

conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos 

documentos de que disponha para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010512-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERONIL PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA OAB - MT21450/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

25/10/2018 , Hora: 11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Recebe-se a emenda da inicial. Designe-se audiência de conciliação. 

Cite-se e intime-se o Reclamado para trazer aos autos documentos de que 

disponha para o esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 

12.153/2009. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. 

Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011597-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMINEIA DE MOURA HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

25/10/2018 , Hora: 11:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Acolhe-se a justificativa da ausência da parte autora à audiência de 

conciliação de modo a evitar a aplicação da sanção da 

contumácia.Redesigne-se nova data para audiência de conciliação. Dê-se 

prosseguimento regular ao feito.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: 1000590-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MARCIO LOUREIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

25/10/2018, Hora: 11:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Designe-se audiência de conciliação.Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se.Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031997-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANNA MONTES CLAROS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:30/10/2018 , Hora: 08:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Designe-se audiência de conciliação. Cite-se e intime-se o Reclamado 

para trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento 

da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009.Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038078-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICKY WOTSON MARQUES (REQUERENTE)

RIVAGNO OLIVEIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

ISABELLY FURTUNATO OAB - MT21705/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

30/10/2018 , Hora: 08:40, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: 

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 

9494/97.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.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: 1012105-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ASSUNCAO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA OAB - MT0010520A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 
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30/10/2018, Hora: 08:50, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação.Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001915-57.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MIGUEL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (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: 

1001915-57.2018.8.11.0001 REQUERENTE: SILVIA MIGUEL DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Processo endereçado à 

vara fazendária e distribuído no PJe ao juizado. Encaminhe-se para 

distribuição a uma das varas fazendárias da Comarca de Cuiabá conforme 

descrito no endereçamento da petição inicial. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-76.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEUDE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI LOPES DA CUNHA OAB - MS15657 (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: 

1001862-76.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARINEUDE SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Cadastre 

a secretaria no polo passivo da ação no sistema PJe o DETRAN/MT, 

conforme consta na petição inicial. Após, notifique-se o representante 

judicial da autarquia ré para que se manifeste, sem prejuízo a posterior 

contestação, sobre o pedido de tutela provisória, no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos. Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001923-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES COLOMBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA OAB - MT10363/A (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: 

1001923-34.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ELZA GOMES COLOMBO 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, no prazo de 15 dias, a fim de apresentar o 

demonstrativo do cálculo atualizado até a data da distribuição da ação do 

pedido de pagamento da "(...) diferença das parcelas dos proventos 

recebidos e dos proventos que deverão ser revisados desde a data da 

concessão da Aposentadoria ocorrida em 29/09/2014,com devida 

correção e juros legais". Após, renove-se a conclusão. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001933-78.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO SILVA ALVES (REQUERENTE)

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:

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: 

1001933-78.2018.8.11.0001 REQUERENTE: JOSELITO SILVA ALVES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas jurídicas de 

direito público, com as advertências legais, para apresentar(em) a 

documentação de que disponha (m) para o esclarecimento da causa 

(artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001909-50.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADELINA DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, 

no prazo de 15 dias, juntando documento que comprove a alegada 

inscrição em dívida ativa do débito cuja declaração de inexigibilidade 

pretende, haja vista o pedido formulado nos seguintes termos: "Seja 

concedida a antecipação dos efeitos da tutela,determinando-se a imediata 

suspensão da exigibilidade do IPVA referente aos exercícios de 2012em 

diante, bem como a exclusão do nome da autora do Cadin e da Dívida 

Ativa". Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001809-95.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KUNIYOSHI FAGUNDES WATANABE OAB - GO24995 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

57º CIRETRAN DE SAPEZAL-MT (REQUERIDO)

DETRAM-MT (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: 

1001809-95.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DAIANE DE OLIVEIRA 

MOREIRA REQUERIDO: DETRAM-MT, 57º CIRETRAN DE SAPEZAL-MT 

Vistos, etc. Notifique-se o representante judicial da autarquia ré para que 

se manifeste, sem prejuízo a posterior contestação, sobre o pedido de 

tutela provisória, no prazo de 72 horas, conforme dispõe os arts. 1.059 do 

CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo juntar documentos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-63.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVAL ERONILDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO 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: "Intime-se a parte autora para juntar aos autos comprovante de 

endereço, procuração e orçamento do pedido pleiteado a fim de verificar a 

competência deste Juizado, no prazo de 03 (três) dias. Cite-se e intime-se 

o Reclamado para trazer aos autos documentos de que disponha para o 

esclarecimento da causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Serve 

a presente decisão de mandado, a fim de viabilizar o cumprimento mais ágil 

da presente tutela de urgência. Intime-se a parte autora desta decisão. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-50.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, no 

prazo de 15 dias, juntando documento que comprove a alegada inscrição 

em dívida ativa do débito cuja declaração de inexigibilidade pretende, haja 

vista o pedido formulado nos seguintes termos:"Seja concedida a 

antecipação dos efeitos da tutela,determinando-se a imediata suspensão 

da exigibilidade do IPVA referente aos exercícios de 2012em diante, bem 

como a exclusão do nome da autora do Cadin e da Dívida Ativa". 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: 1001755-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1001755-66.2017.8.11.0001 REQUERENTE: LUIZ CARLOS FANAIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista que o requerente 

justificou sua ausência na audiência de instrução (ID 13638396), 

chama-se o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença lançada no ID 

13685120 e DESIGNAR audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 

DE SETEMBRO DE 2018, às 15:00 HORAS para a colheita de depoimento 

pessoal da parte autora e oitiva das testemunhas, até no máximo de 03 

(três) para cada parte, que deverão comparecer independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerido no mínimo de 05 (cinco) dias 

antes da data acima designada, em conformidade com o art. 34, da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se as partes, pessoalmente, a fim de que compareçam à 

audiência supramencionada, acompanhadas de seus respectivos 

patronos. Expeça-se o necessário. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001898-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEREIRA GARDEZ (REQUERENTE)

PAULINA DE FRANCA GARDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALTAIR BALIEIRO OAB - MT0013946A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

23/10/2018, Hora: 09:20, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido para que traga aos autos 

documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003263-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CONCEICAO DA SILVA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte Requerente 

para comparecer na Secretaria e retirar o Alvará de Autorização. 

Cuiabá-MT, 14 de agosto de 2018 Reynaldo B. da F. Accioly Junior Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001849-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 

16/10/2018, Hora: 11:00, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 

CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Vistos, 

etc.Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar 

de exibição de documento[1], em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação.Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001849-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

AMIZAEL JOSE CANDIDO OAB - MT23138/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: 

1001849-77.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLAUDEMIR MAIA MONTEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação 

de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de exibição de 

documento[1], em face do disposto no artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) requerido(s), pessoas 

jurídicas de direito público, com as advertências legais, para 

apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] que seja 

deferida a medida tutela de urgência prevista no Art. 300 e 294 do NCPC, 

para que o Estado Requerido apresente o documento comprobatório do 

pagamento da BOLSA FORMAÇÃO, desde a inclusão até a presente data, 

haja vista que o Estado é o único detentor desses documentos, 

indispensável à solução da lide.

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001898-21.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE PEREIRA GARDEZ (REQUERENTE)

PAULINA DE FRANCA GARDEZ (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: 

1001898-21.2018.8.11.0001 REQUERENTE: DEUSDETE PEREIRA GARDEZ, 

PAULINA DE FRANCA GARDEZ REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Pretendem os autores a concessão de tutela provisória que 

determine ao requerido a modificação na forma de descontos 

previdenciários, os quais alegam que estão incidindo de forma equivocada 

haja vista que foram aposentados por doença grave e incapacitante. É o 

breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, 

de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. De acordo com o artigo 300 do CPC/2015: 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Nessa fase de cognição sumária, não 

exauriente, não se verificam os requisitos próprios à concessão da tutela 

pretendida, mormente porque aparentemente não houve formalmente 

negativa administrativa de modificação da forma de descontos, já que as 

partes autoras não trouxeram cópia do processo administrativo contendo 

pedido neste sentido. Em se tratando de conduta, em tese, apenas 

omissiva da administração deve-se facultar a oitiva da parte contrária. 

Ademais, não se identifica perigo de se aguardar o julgamento de mérito, 

haja vista que segundo o calculo acostado nos autos há vários anos o 

desconto vem sendo aplicado na forma agora combatida, sem que 

houvesse insurgência das partes autoras. Incide, ainda, na hipótese ainda 

a vedação descrita no artigo 1º da Lei n° 8.437/1992, que prevê: “Não 

será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento 

cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou 

preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida 

em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal”, e a 

prevista no § 3º, do mesmo artigo que determina: “Não será cabível medida 

liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Ante o 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória. Designe-se audiência 

de conciliação. Cite-se e intime-se o requerido para que traga aos autos 

documentos que contribuam para o esclarecimento da causa, nos termos 

do art. 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001875-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001875-75.2018.8.11.0001 REQUERENTE: LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA 

- MTPREV Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Manutenção de Pensão com 

pedido de tutela de urgência proposta em face do MT Prev e Estado de 

Mato Grosso, vindicando a manutenção do benefício de pensão percebido 

em decorrência do óbito de seu genitor, em razão de incapacidade do 

beneficiário contraída no curso do recebimento do pensionamento. É o 

breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, 

de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Na espécie, nessa fase de cognição 

sumária, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional 

deferimento da tutela, notadamente porque não está delineada a 

probabilidade do direito necessário. Além disso, o deferimento de liminar 

que obrigue os requeridos a adotarem providência para a manutenção 

imediata de pensão por morte implica em determinar, por via transversa, 

eventual liberação de recursos, o que viola os limites do art. 1º e § 3º da 

Lei n° 8.437/1992 e art. 1º e 2-B da Lei 9494/97. É cediço que se há 

limitação até mesmo para a execução provisória de sentença condenatória 

de obrigação de pagar, tanto mais incide vedação para se antecipar 

liberação de recursos em juízo sumário, próprio da fase de cognição não 

exauriente e amparado em alegações unilaterais. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela provisória de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se com as advertências legais, 

especialmente para que os réus apresentem a documentação de que 

disponham para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001942-40.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ZEVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO- DETRAN 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001942-40.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ZEVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO- DETRAN, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de reclamação na qual a parte autora requer“se digne a 

conceder A TUTELA DE URGÊNCIA, art. 300 c/c o art. 749, parágrafo 

único do Código de Processo Civil, para determinar a NULIDADE E 

SUSPENSÃO DE LANÇAMENTOS DE DÉBITOS (IMPOSTOS, TAXAS E 

MULTAS) referentes ao veículo Ford/Royale 2.0 I GL, Placa KAU0095, Ano 

1995, Renavam nº. 633855693, até a decisão final da presente ação, SOB 

PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00 (Quinhentos reais);”. Aponta, em 

síntese, que possui veiculo registrado em seu nome do qual não detém 

posse desde 2013, pois foi vendido e virou sucata. É o breve relato. O 

artigo 3º da Lei 12.153/2009 estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação. Em matéria administrativa/tributaria, a tutela liminar só é 

possível quando houver uma forte presunção de razão ao administrado, 
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pois o ato administrativo goza, a princípio, da presunção de legitimidade e 

legalidade a qual, embora relativa, reclama prova robusta para o 

afastamento das naturais consequências da cobrança. Na espécie, nessa 

fase de cognição sumária, não se identificam os requisitos próprios ao 

excepcional deferimento da tutela, notadamente porque no tempo oportuno 

não foram adotadas as providências administrativas para a baixa do 

veículo, nos moldes determinados pelo CTB. Ademais, não se evidencia 

risco imediato de prejuízo para a autora uma vez que o veículo não estaria 

em circulação e não há comprovação de que haja registro de inscrição na 

dívida ativa que possa aparelhar eventual execução. Ante o exposto, 

INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se audiência de 

conciliação. Citem-se as pessoas jurídicas de direito público demandadas 

com as advertências legais, especialmente para apresentarem a 

documentação de que disponham para esclarecimento da causa, nos 

termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001919-94.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRO NEREU MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001919-94.2018.8.11.0001 REQUERENTE: VALMIRO NEREU MACHADO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN Vistos, etc. Relatório dispensado por força do 

disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora antes da 

sentença, no qual manifesta sua falta de interesse no prosseguimento da 

lide. É cediço que havendo a estabilização subjetiva da lide por meio da 

formalização da angularização processual, deve-se buscar a anuência da 

parte requerida em relação ao mencionado pedido de desistência. No 

entanto, o Enunciado 90 do FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis 

estabelece que “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se que referido Enunciado 90 se aplica ao 

Juizado da Fazenda Pública em decorrência do Enunciado 01 da Fazenda 

Pública, que estabelece que “Aplicam-se aos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais 

Cíveis” (XXIX Encontro – Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora para que 

produza os jurídicos e legais efeitos, e, de consequência, JULGA-SE 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, VIII, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJe. 

Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1016178-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO CARLOS SOUZA VALE OAB - PR31379 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1016178-71.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: DIMACI PR MATERIAL 

CIRURGICO LTDA EXECUTADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

Vistos, etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta 

sua falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102451 Nr: 578-74.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER NOROESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 403,80 ao Cartório 

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Deverá ainda, o procurador 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, de todos os 

comprovantes de depósitos/transferências realizados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775302 Nr: 4361-49.2015.811.0003

 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 PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11.230-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/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 Dr. VANDERLEI SILVÉRIO PEREIRA, OAB/MT nº 11.320-B, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das Custas 

Judiciárias no valor de R$ 348,88 e Taxa Judiciária no valor R$ 134,24 ao 

FUNAJURIS, e o valor de R$ 152,86 ao Cartório Distribuidor (não 

oficializado), referente à Restauração dos Autos Código Identificador nº 
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727495, 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.: 822115 Nr: 3647-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBREMAC RECUPERADORA DE PEÇAS LTDA - ME, 

JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS, ALEXANDRE 

AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, VILSON ROQUE BOCCA - OAB:16345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5222

 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.: 427502 Nr: 9689-67.2009.811.0003

 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: NILCE GOMIDES LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA C. AUGUSTO DA F. ZAVIERUCHA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15267-A/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, Walef Caik Calixto Feitosa - OAB:21568/O, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, MÁRCIO ANTONIO GARCIA 

- OAB:MT/12104, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da DENUNCIADA À LIDE - BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS S/A, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 682,60 e Taxa 

Judiciária no valor R$ 728,00 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 60,22 ao 

Cartório Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para pagamento 

do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do TJ/MT 

(www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas Finais Remanescentes) 

e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor, CNPJ nº 

01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na CNGC/MT e no Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, 

deverá ainda, o procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, 

de forma individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada 

processo, e proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia 

de Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723663 Nr: 4656-57.2013.811.0003

 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: NADIR RODRIGUES DE SOUZA CERVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL MOTORS DISTRIBUIDORA DE 

VEICULOS LTDA, PEUGEOT DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA BRANDAO 

CANÇADO - OAB:14488, LUCIANA GOULART PENTEADO - 

OAB:OAB/SP 167.884, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216

 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$ 

514,19 e Taxa Judiciária no valor R$ 555,59 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.: 90383 Nr: 1538-64.1999.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO, LARISSA ÁGUIDA 

VILELA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CETAGRO CENTRO DE TREINAMENO 

AGROPECUARI, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 
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OAB:OAB/MT4838, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT, LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE - OAB:13868

 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 os procuradores dos REQUERIDOS para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuem o pagamento das Custas Judiciárias e o valor do 

Cartório Distribuidor de forma Pró Rata (50% para cada um), conforme 

abaixo especificado:

CETAGRO CENTRO DE TREINAMENTO AGROPASTORIL: Custas 

Judiciárias no valor de R$ 116,90 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 38,62 ao 

Cartório Distribuidor (não oficializado);

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A: Custas Judiciárias no valor de R$ 

116,90 ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 38,62 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286368 Nr: 1504-84.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DOMINGOS DOS PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN BIANCHI, VANIA RAVANELLI BIANCHI, 

ALDO LOCATELLI, ILSE BIGOLIN LOCATELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4.395A, ARAMIS MELO FRANCO - OAB:7816/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEMERCIO LUIZ 

GUENO - OAB:11482-B/MT, JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT/7002

 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 os procuradores das PARTES para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuem o pagamento das Custas Judiciárias e o valor do 

Cartório Distribuidor de forma Pró Rata (50% para cada um), conforme 

abaixo especificado:

Parte autora: Custas Judiciárias no valor de R$ 205,17 ao FUNAJURIS, e o 

valor de R$ 26,77 ao Cartório Distribuidor (não oficializado);

Parte Requerida: Custas Judiciárias no valor de R$ 205,17 ao FUNAJURIS, 

e o valor de R$ 26,77 ao Cartório Distribuidor (não oficializado).

Esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento 

deverá ser emitida no site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais Remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação - DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na CNGC/MT e no 

Provimento nº 12/2017. Sendo mais de um processo, deverá ainda, o 

procurador realizar o recolhimento do Cartório Distribuidor, de forma 

individualizada, ou seja, um depósito/tranferência para cada processo, e 

proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, da Guia de 

Recolhimento do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001046-59.2016.8.11.0003

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:

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARCIO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) dos executados para cientificá-los sobre a 

penhora de ID 13381259.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007562-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o decurso de prazo de citação da 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002604-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V.R.C. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT0007666S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

 

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 

12948445.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003122-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON GONCALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de Oficial de Justiça de ID 

12987107.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002105-82.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CICERA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o petitório de ID 14394811.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000122-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALIPIO DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES - 

ASBRAT (EXECUTADO)

GLAYCON ALVES DUTRA (EXECUTADO)

SEBASTIAO CAMARGOS DUTRA FILHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000122-77/2018 Ação: Execução por Quantia Certa Exequente: Sergio 

Alipio da Cruz. Executada: ASBRAT (Associação Brasileira de Apoio aos 

Transportadores). Vistos, etc. SERGIO ALIPIO DA CRUZ, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente “Ação de Execução por Quantia Certa” em desfavor de ASBRAT 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS TRANSPORTADORES), 

pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que o exequente é credor da 

executada na importância de R$99.180,99 (noventa e nove mil, cento e 

oitenta reais e noventa e nove centavos).” De outro norte, compulsando 

os autos verifica-se que a parte deixara de trazer aos autos os 

documentos comprobatórios da assistência judiciária, bem como, de 

proceder ao recolhimento das custas iniciais, conforme determinado no 

despacho de (fl.46 – correspondência ID 11312531), conforme certidão de 

(fl.75 – correspondência ID 11573125), vindo-me os autos conclusos. É o 

relatório necessário. D E C I D O: Dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. É de lei que a petição inicial 

não pode ser despachada sem o recolhimento das custas inicial, 

consoante o disposto nos artigos 82 e 290 do Código de Processo Civil, e 

não sendo o processo preparado no prazo de quinze dias a contar da 

data em que a parte foi intimada do cálculo, deve a distribuição ser 

cancelada e o processo extinto na forma do inciso IV, do artigo 485 do 

Estatuto Processual, devendo, inclusive, ser conhecido de ofício como tal 

pelo Juiz, consoante o parágrafo 3° do mesmo art. 485. Sobre a questão, 

eis a jurisprudência: “A falta de oportuno preparo do feito provoca o 

cancelamento da respectiva distribuição” (STJ 4ª T. Resp 12.152-PE, rel. 

Min. Fontes Alencar) “Se o autor, devidamente intimado pela imprensa 

oficial, não efetuar o pagamento das custas, o Juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição. Não há necessidade de intimação pessoal 

da parte” (TRF da 3ª R., na apel. 32.269, rel. Juiz Sérgio Lazzarini, julgado 

em 14.04.93). É o caso dos autos e, em sendo assim, só há um caminho a 

ser trilhado, qual seja, a extinção do processo. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, 

EXTINTO a presente “Ação de Execução por Quantia Certa” promovida por 

SERGIO ALIPIO DA CRUZ, com qualificação nos autos, em desfavor de 

ASBRAT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS 

TRANSPORTADORES), pessoa jurídica de direito privado, e o faço com 

amparo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil; e, via de 

consequência, determino o cancelamento da distribuição, na forma do 

artigo 290 do mesmo Código. Custas pela parte exequente. Façam-se as 

anotações em conformidade com o Provimento nº 18/2012/CGJ. Transitada 

em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 16 de fevereiro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001080-97.2017.8.11.0003

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:

JOSE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

ERLAM CEZAR LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791501 Nr: 10876-03.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ROZENDO DE CARVALHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

PROCEDENTE, a presente "Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório" 

proposta por JOÃO ROZENDO DE CARVALHO JÚNIOR, com qualificação 

nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, para condená-la ao 

pagamento da importância de R$ 3.037,50 (três mil, trinta e sete reais, 

cinquenta centavos), devendo incidir juros 1% ao mês e correção 

monetária – INPC -, àqueles a partir da citação e correção a partir da data 

do sinistro, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação. 

Transitada em julgada e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Roo-Mt., 13 de 

agosto de 2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806346 Nr: 16780-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH E CIA LTDA, ELIAS FARAH, DARIO 

ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA R DE MORAIS 

- OAB:MT/2.286, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A

 Dos advogados das partes, que foram designados dias 4/09/2018, a 

partir das 14 horas, para a realização do primeiro leilão, a partir das 14 

horas e o Segundo Leilão 04/09/2018, a partir das 15 horas, a ser 

realizada no Auditório COBERTURA EVENTOS, situada na Rua Fernando 

Correa da Costa, n. 1915, 3ª Andar, Sala 09, Edifício Cobertura, Bairro Vila 

Birigui, Rondonópolis-MT e On line através do site www.mlleiloes.com.br.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 806346 Nr: 16780-04.2015.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARAH E CIA LTDA, ELIAS FARAH, DARIO 

ORLANDO PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FATIMA R DE MORAIS 
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- OAB:MT/2.286, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 16780-04.2015.811.0003 - CÓDIGO: 806346

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A

EXECUTADOS: FARAH E CIA LTDA E OUTROS

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados FARAH E CIA LTDA E OUTROS, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: : Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 

horas, para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, 

considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): A) Um imóvel situado na Avenida Duque de Caxias, lote n°05 da 

quadra 78, com 200,00 m², sendo 10x20, matrícula n° 27.421, no bairro 

Vila Aurora, Rondonópolis – MT, com seguinte limites e confrontações: 

frente para Avenida Duque de Caxias; pelo lado direito com lote 06; pelo 

lado esquerdo com lotes n° 04; e pelos fundos com lote n° 14.B) Um imóvel 

situado na Avenida Duque de Caxias, lote n°06 da quadra 78, com 200,00 

m², sendo 10x20, matrícula n° 27.422, no bairro Vila Aurora, Rondonópolis 

– MT, com seguinte limites e confrontações: frente para Avenida Duque de 

Caxias; pelo lado direito com lote 07; pelo lado esquerdo com lotes n° 05; e 

pelos fundos com lote n° 15. C) Um imóvel situado na Avenida Duque de 

Caxias, lote n°07 da quadra 78, com 200,00 m², sendo 10x20, matrícula n° 

27.423, no bairro Vila Aurora, Rondonópolis – MT, com seguinte limites e 

confrontações: frente para Avenida Duque de Caxias; pelo lado direito 

com lote 08; pelo lado esquerdo com lotes n° 06; e pelos fundos com lote 

n° 16. D) Um imóvel situado na Travessa n° 01, lote n°14 da quadra 78, 

com 200,00 m², sendo 10x20, matrícula n° 27.424, no bairro Vila Aurora, 

Rondonópolis – MT, com seguinte limites e confrontações: frente para Rua 

Travessa n° 01; pelo lado direito com lote 13; pelo lado esquerdo com lotes 

n° 15; e pelos fundos com lote n° 05.E) Um imóvel situado na Travessa n° 

01, lote n°15 da quadra 78, com 200,00 m², sendo 10x20, matrícula n° 

27.425, no bairro Vila Aurora, Rondonópolis – MT, com seguinte limites e 

confrontações: frente para Rua Travessa n° 01; pelo lado direito com lote 

14; pelo lado esquerdo com lotes n° 16; e pelos fundos com lote n° 06. F) 

Um imóvel situado na Travessa n° 01, lote n°16 da quadra 78, com 200,00 

m², sendo 10x20, matrícula n° 27.426, no bairro Vila Aurora, Rondonópolis 

– MT, com seguinte limites e confrontações: frente para Rua Travessa n° 

01; pelo lado direito com lote 15; pelo lado esquerdo com lotes n° 17; e 

pelos fundos com lote n° 07.

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 629.533,71 (Seiscentos e vinte e novel mil, 

quinhentos e trinta e três reais e setenta e um centavos).

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Av.c Duque de Caxias, Lote-05 QD-78, VL 

Aurora, Rondonópolis (MT).

VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.759.285,98

ÔNUS: R. 1/62.750 – A) R.4/27.421 – PENHORA 50% do imóvel, credor 

BANCO DA AMAZONIA S/A, processo n° 670/95, da 6° Vara Cível da 

comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 148.027,80; R.6/27.421 – 

PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO BRADESCO S/A, processo n° 

3034/96, da 14° Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 

763.003,55; R.7/27.421 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO 

BRADESCO S/A, processo n° 1045/97, da 4° Vara Cível da comarca de 

Cuiabá - MT, no valor de R$ 691.546,77; B) R.2/27.422 – PENHORA 50% 

do imóvel, credor BANCO DA AMAZONIA S/A, processo n° 670/95, da 6° 

Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 148.027,80; 

R.3/27.422 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO DA AMAZONIA 

S/A, processo n° 692/95, da 4° vara Cível desta comarca, no valor de R$ 

389.576,73; R.4/27.422 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO 

BRADESCO S/A, processo n° 3034/96, da 14° Vara Cível da comarca de 

Cuiabá - MT, no valor de R$ 763.003,55; R.5/27.422 – PENHORA 50% do 

imóvel, credor BANCO BRADESCO S/A, processo n° 1045/97, da 4° Vara 

Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 691.546,77;C) R.2/27.423 

– PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO DA AMAZONIA S/A, processo 

n° 670/95, da 6° Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 

148.027,80; R.3/27.423 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO DA 

AMAZONIA S/A, processo n° 692/95, da 4° vara Cível desta comarca, no 

valor de R$ 389.576,73; R.4/27.423 – PENHORA 50% do imóvel, credor 

BANCO BRADESCO S/A, processo n° 3034/96, da 14° Vara Cível da 

comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 763.003,55; R.5/27.423 – 

PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO BRADESCO S/A, processo n° 

1045/97, da 4° Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 

691.546,77; D) R.2/27.424 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO DA 

AMAZONIA S/A, processo n° 670/95, da 6° Vara Cível da comarca de 

Cuiabá - MT, no valor de R$ 148.027,80; R.3/27.424 – PENHORA 50% do 

imóvel, credor BANCO DA AMAZONIA S/A, processo n° 692/95, da 4° 

vara Cível desta comarca, no valor de R$ 389.576,73; R.4/27.424 – 

PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO BRADESCO S/A, processo n° 

3034/96, da 14° Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 

763.003,55; R.5/27.424 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO 

BRADESCO S/A, processo n° 1045/97, da 4° Vara Cível da comarca de 

Cuiabá - MT, no valor de R$ 691.546,77; E) R.2/27.425 – PENHORA 50% 

do imóvel, credor BANCO DA AMAZONIA S/A, processo n° 670/95, da 6° 

Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 148.027,80; 

R.3/27.425 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO DA AMAZONIA 

S/A, processo n° 692/95, da 4° vara Cível desta comarca, no valor de R$ 

389.576,73; R.4/27.425 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO 

BRADESCO S/A, processo n° 3034/96, da 14° Vara Cível da comarca de 

Cuiabá - MT, no valor de R$ 763.003,55; R.5/27.425 – PENHORA 50% do 

imóvel, credor BANCO BRADESCO S/A, processo n° 1045/97, da 4° Vara 

Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 691.546,77; F) 

R.2/27.426 – PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO DA AMAZONIA 

S/A, processo n° 670/95, da 6° Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no 

valor de R$ 148.027,80; R.3/27.426 – PENHORA 50% do imóvel, credor 

BANCO DA AMAZONIA S/A, processo n° 692/95, da 4° vara Cível desta 

comarca, no valor de R$ 389.576,73; R.4/27.426 – PENHORA 50% do 

imóvel, credor BANCO BRADESCO S/A, processo n° 3034/96, da 14° Vara 

Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 763.003,55; R.5/27.426 – 

PENHORA 50% do imóvel, credor BANCO BRADESCO S/A, processo n° 

1045/97, da 4° Vara Cível da comarca de Cuiabá - MT, no valor de R$ 

691.546,77;

LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados FARAH E CIA 

LTDA E OUTROS, na pessoa de seu Representante Legal; e seus 

cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na 

pessoa de seu Representante Legal; bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 
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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, 08 de agosto de 2018.

 Luiz Antonio Sari

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 419475 Nr: 1788-48.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS BARBOSA DE MATOS, IVONE 

OLIVEIRA SANTOS MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730/O, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:OBA/MT 11.003-A

 Do advogado do autor para, no prazo legal, requerer o que de direito, 

tendo em vista o fim da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 436149 Nr: 4817-72.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE GASTRONOMIA UNIVERSO 

GOURMET LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:MT/9214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1581/MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Do advogado do autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que de 

direito tendo em vista o fim da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719955 Nr: 997-40.2013.811.0003

 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: SERROU & SERROU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S/A - SHELL BRASIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO 

- OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Do advogado do apelado para, no prazo legal, manifestar nos autos 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 410938 Nr: 7024-15.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:OAB/MT 8183

 Do advogado do autor para, no prazo legal, manifestar quanto a certidão 

do oficial de justiça de fl. 148

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798006 Nr: 13480-34.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA BERTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI MANTOVANI CARRENHO 

BERTONI - OAB:8308-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, assim, via de consequência, 

mantenho a decisão (fl.98/103v), em sua íntegra.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,13/agosto/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 775947 Nr: 4600-53.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA DE FATIMA FARINELLI FERREIRA, JAIRO 

RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONNECTION IMPORTADORA, EXPORTADORA 

& COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP, ITAU SEGUROS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINÉIA SANTOS 

PEREIRA - OAB:22376/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT15.013, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo n° 4600-53.2015

Ação: Indenização por Danos Material e Moral

Autores: Jair Rodrigues Ferreira e Outra

Ré: Connection Importadora e Exportadora

Denunciada à Lide:Itaú Seguros Auto e Residência S/A

 Vistos, etc...

 Jairo Rodrigues Ferreira e Neusa de Fátima Farinelli Ferreira, com 

qualificação nos autos, ingressaram com a presente ação em desfavor de 

Connection Importadora, Exportadora & Comércio de Produtos Alimentícios 

Ltda - Epp, pessoa jurídica de direito privado; e, como denunciada à lide 

Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, pessoa jurídica de direito privado.

 Devidamente citadas, contestaram o pedido, sendo impugnadas. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo o procurador dos autores 

requerido o julgamento antecipado (fl.158) e a empresa ré, nada requereu, 

conforme se pode constatar pela certidão de (fl.164); e, a denunciada à 

lide, a produção de provas, vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Não há preliminares.

 Defiro o pedido de substituição do polo passivo formulado pela 

denunciada à lide a (fl.161), devendo ser feitas as anotações devidas.

 Defiro a expedição de ofício requerido a (fl.161v), item 2.3, com prazo de 

20 (vinte) dias para seu cumprimento.

 Defiro a produção da prova oral requerida pela denunciada à lide 

(fl.161v).
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 Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 27 de setembro 

de 2018, às 14:00 horas.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se de imediato.

 Roo-Mt, 13/agosto/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881325 Nr: 10715-22.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIONEIA CRIMARIA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAIBIENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/SP 388.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO LAJUS - 

OAB:OAB/SC 4922

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Olinda II Goulart na Central de Pagamento de Diligências – CPD, 

nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 425174 Nr: 7330-47.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERFÂNIA DO SOCORRO 

DAMASCENO DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - 

OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo legal, requerer o que de direito em 

face da certidão de fl.139.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794814 Nr: 12303-35.2015.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVINA MARIA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO HERRERA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDIR APOLINARIO FILHO - 

OAB:MT6.053-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado do autor para, no prazo legal, requerer o que de direito, 

tendo em vista o fim da suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418186 Nr: 627-03.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOSÉ VIGOLO, GERALDO VIGOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Do advogado da parte autora para manifestar sobre o petitório e 

documentos de fls. 862/869, no prazo de (5) cinco dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006897-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA OAB - MT0016451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.C.D. AMORIM TRANSPORTES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT0009896A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006897-45.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Terezinha 

de Castro Mastelaro Ré: Duarte Amorim e Amorim Ltda-Epp Vistos, etc... 

TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente "Ação de 

Indenização por Danos Morais” em desfavor de DUARTE AMORIM E 

AMORIM LTDA-EPP, com qualificação nos autos, aduzindo: "Que, no dia 07 

de agosto de 2017, dirigiu-se até a empresa ré e solicitou que fosse 

marcada sua passagem de idosa, para uma viagem no dia 10 de agosto de 

2017, com saída prevista para as 17:00 horas; que, no dia agendado 

aguardou em sua residência; que, tomou conhecimento através de 

prepostos da empresa ré que a sua passagem havia sido cancelada por 

um terceiro; que, uma vez que necessitava estar em Cuiabá/MT no dia 

seguinte, dirigiu-se até a Rodoviária e conseguiu adquirir uma passagem 

para o mesmo dia; que, facilmente demonstrado a má prestação de 

serviço da empresa ré, assim, requer a procedência da ação, com a 

condenação da mesma em danos morais, no montante de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), bem como nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Devidamente 

citada, oferecera contestação, onde procura rebater os argumentos 

levados a efeito pela autora, asseverando: “Em preliminar, requer a 

extinção da ação, uma vez que a pretensão da autora está prescrita, na 

forma do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor; que, inexiste a 

causa de pedir. No mérito, diz que a empresa ré não tem culpa, uma vez 

que conforme a própria autora informa que a passagem foi cancelada por 

terceira pessoa; que, a autora está a agir de má fé; que, os fatos 

narrados não se prestam para fundamentar um pedido de indenização, 

assim, requer a improcedência da ação, com a condenação da autora nos 

ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

manifestou-se a autora. 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 pauta, por isso, passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, "Constantes dos 

autos elementos de prova documental suficientes para formar o 

convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada 

antecipadamente a controvérsia" ( STJ - 4a Turma Ag 14.952-DF AgRg rel. 

Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p'. 

472). De igual forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ 4ª Turma Resp. 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

14.8.90, negaram provimento DJU 17.09.90, p'. 9.513) A preliminar levada 

a efeito pela em presa ré não pode, à evidência, ser acatada, senão 

vejamos: É de se reconhecer que há relação de consumo entre as partes. 

Dessa forma, tem cabida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Referido diploma legal, em seu artigo 27, dispõe que:” Prescreve em cinco 

anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto 

ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem 

do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria." Com efeito, 

depreende-se que tal norma é, sim, aplicável ao caso em apreço. Nesse 

sentido, mutatis mutandis: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DO CONTRADITÓRIO REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO - CIÊNCIA 

DA CONSUMIDORA QUANTO À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDIDO - 
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DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A 

prescrição consiste em matéria de ordem pública, cujo reconhecimento 

pode se dar a qualquer tempo, mediante provocação das partes, ou 

mesmo de ofício por ato do Julgador. - Uma vez demonstrada a ciência 

inequívoca da parte quanto à celebração do contrato objeto da lide, não 

merece guarida a alegação dela de inexistência ou desconhecimento do 

negócio jurídico. Nos termos do art. 27 do CDC, prescreve em cinco anos 

a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. - Preliminar de 

nulidade da decisão rejeitada. - Recurso não provido. - Decisão mantida. 

(TJMG-AI 1.0000.17.059.053-3/002- Rel: Des. Mariângela Meyer No caso 

em desate, o fato ocorreu no dia 10 de agosto de 2017, e, no mesmo ano 

a autora ingressou com pedido de indenização, por isso, não vejo como 

possa prevalecer a pretensão da empresa ré. Quanto ao pedido de 

extinção por inexistência de causa de pedir, uma vez que os fatos 

narrados nos autos não foram comprovados, e que a ré não teve qualquer 

culpa, é matéria pertinente ao mérito, eis que dependem de provas. Sobre 

o pedido de reparação de danos, temos a orientação doutrinária, assim: o 

mestre Silvio Rodrigues, em sua obra Direito Civil, edição Saraiva, volume I, 

parte geral, página 30, nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) - ação ou omissão do agente; b) - relação de 

causalidade; c) - existência do dano: d) - dolo ou culpa do agente. Para 

que essa responsabilidade emerja, continua o civilista, necessário se faz 

"... que haja uma ação ou omissão por parte do agente; que a mesma seja 

a causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja ocorrido 

efetivamente o prejuízo, e que o agente tenha agido com dolo ou culpa. 

Inocorrendo um destes pressupostos não aparece, regra geral, o dever 

de indenizar. No mesmo diapasão é o pensamento do renomado civilista 

Washigton de Barros Monteiro, quando em sua obra Curso de Direito Civil, 

edição Saraiva, 5º Volume, diz: "Nosso Código Civil manteve-se fiel a 

teoria subjetiva. Em princípio, para que haja responsabilidade é preciso 

que haja culpa; sem prova deste inexiste obrigação de reparar o dano. 

Nessa ordem de idéias preceitua o artigo 159, num de seus dispositivos 

fundamentais, que aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano pois, da nossa lei civil, a reparação do dano tem 

como pressuposto a prática de um ilícito". A propósito, observa Maria 

Helena Diniz:“ Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que 

haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano 

patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o 

comportamento do agente” (Código Civil Anotado, Saraiva, 5ª Ed. 1999, p. 

169). O doutrinador Carlos Alberto Bittar conclui: “Assim sendo, para que 

haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação dos seguintes fatores: a 

existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a 

penetração na esfera de outrem”. Desse modo, deve haver um 

comportamento do agente, positivo ou negativo, que, desrespeitando a 

ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito 

deste. Esse comportamento - comissivo ou omissivo – deve ser imputável 

à consciência do agente, por dolo – intenção – ou por culpa – negligência, 

imprudência ou imperícia -, contrariando, seja um dever geral do 

ordenamento jurídico – delito civil -, seja uma obrigação em concreto – 

inexecução da obrigação ou de contrato. Deve, pois, o agente recompor o 

patrimônio – moral ou econômico – do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos 

acarretados, à custa do seu próprio, desde que represente a 

subjetividade do ilícito”. (Responsabilidade Civil nas atividades perigosas, 

in Responsabilidade Civil Doutrina e Jurisprudência, 1988, p. 93/95). 

Cuida-se na espécie de ação de indenização por danos morais, aforada 

por Terezinha de Castro Mastelaro em desfavor de Duarte Amorim e 

Amorim Ltda-EPP, porque, segundo a inicial, em data de 07 de agosto de 

2017, solicitou que fosse marcada uma passagem como idosa, para uma 

viagem a ser realizada no dia 10 de agosto de 2017, com destino à Capital 

do Estado, porém, no dia do embarque não logrou êxito, uma vez que 

terceira pessoa efetuou o cancelamento, experimentando, com tal fato 

dissabor e contratempo, razão pela qual, postula no sentido de ser 

indenizada por danos morais. Depois de acurada análise das razões de 

fato e de direito aduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à 

colação, tenho comigo que a presente ação não deve ser acolhida, uma 

vez que a autora não conseguiu comprovar demonstrar qualquer indício 

de dissabor ou contratempo que pudesse respaldar a pretensão posta à 

liça. Para acolher o pedido formulado, reparação de danos morais, não 

basta que a tese jurídica deduzida na inicial esteja correta, é indispensável 

a comprovação da existência do fato que tenha dado causa à 

indenização, ou seja, que o fato do cancelamento da passagem tenha 

causado transtornos à pessoa da autora. É de bom alvitre deixar 

consignado que a autora tinha consulta médica agendada para o dia 11 de 

agosto de 2017, na cidade de Cuiabá/MT; todavia, como ela bem informa 

em sua peça madrugadora que diante do fato apresentado pela empresa 

ré, dirigiu-se à estação rodoviária desta cidade, onde conseguiu 

passagem gratuita, deslocando-se à capital do Estado, não havendo 

necessidade de transferência da consulta médica, sendo, portanto, 

atendida a pretensão primeira. Sem a aludida prova, impossível admitir a 

procedência da demanda. De acordo com o artigo 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, competia a autora produzir a prova capaz de suportar a 

sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, e o simples fato 

do cancelamento da passagem não é o bastante. A respeito, ensina 

Cândido Rangel Dinamarco: “Ônus da prova é o encargo, atribuído pela lei 

a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. (...) 

Segundo o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova 

relativa aos fatos constitutivos de seu alegado direito (inc. I) e ao réu, a 

dos fatos que de algum modo atuem ou tenham atuado sobre o direito 

alegado pelo autor, seja impedindo que ele se formasse, seja 

modificando-o ou mesmo extinguindo-o (inc. II; fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos - supra, n. 524). A síntese dessas disposições 

consiste na regra de que o ônus da prova incumbe à parte que tiver 

interesse no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, 

àquela que se beneficie desse reconhecimento; essa fórmula coloca 

adequadamente o tema do onus probandi no quadro do interesse como 

mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o empenho 

de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que leva a lei 

distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de 

Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos 

aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova daqueles, a 

demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá 

sucesso”. (Instituições de direito processual civil. 4. ed. São Paulo: 

Malheiros, v. III, p.71-73). Eis a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL – 

CADERNETA DE POUPANÇA – REPOSIÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SALDO – CEF – BACEN – LEGITIMIDADE 

PASSIVA – PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR – 1. Nas ações 

destinadas à recomposição de correção monetária de saldos em 

caderneta de poupança, incumbe à parte autora, objetiva e 

especificamente, indicar na inicial a conta, com a respectiva data-base e o 

crédito de correção que alega ter sido a menor, fazendo juntar extratos 

que demonstrem suas afirmações. 2. Sem esse requisito, é inepta a inicial. 

3. (...). 9. Extinto o processo, sem exame do mérito, relativamente aos 

autores Sebastião de Resende Araújo e Mariana Dorotéia Souza Alves, 

por falta de documentos necessários à apreciação do pedido. 10. 

Apelação da Caixa Econômica Federal parcialmente provida, mantendo-se 

a condenação apenas quanto à correção de janeiro/89 na conta nº 

108112-5, de titularidade de Walmir Almada Schneider. Apelação do Banco 

Central do Brasil e remessa oficial providas para afastar a condenação 

dessa Autarquia quanto à correção referente a março/90. (TRF 1ª R. – AC 

200501000329313 – MG – 5ª T. – Rel. Des. Fed. João Batista Moreira – 

DJU 29.08.2005 – p. 141). E ainda: “Quem pede ao Juiz tem o ônus de 

afirmar fatos que autorizam o pedido, logo tem o ônus de provar os fatos 

afirmados. Assim, tem o autor o ônus da ação. Quem quer fazer valer um 

direito em juízo deve provar os fatos que constituem em fundamento”. 

(TARGS - 1ª Câm. Julgado em 10.08.93, na Apel. 193.117.652, rel. Juiz 

Heitor Assis Remonti). “Negados pelo réu os fatos narrados na inicial, 

compete ao autor prová-los durante a fase congnitiva do processo. Não 

os provando, improcedente deve ser julgado o pedido formulado na 

petição inicial”. (TJGO - Apel. 30.912-1/188, j. 26.08.94, rel. Des. Charife 

Oscar Abrão). Não se há de questionar o fato do cancelamento da 

passagem, uma vez que a empresa ré informa que tal fato ocorreu, o que 

se busca saber é se esse fato é suficiente para lastrear um veredicto 

condenatório. A resposta é negativa, pois a autora informa que no mesmo 

dia conseguiu passagem e efetuou a consulta na data agendada. Assim, 

diante da falta absoluta de elementos que possam respaldar a súplica 

posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a 

improcedência da ação. O caso dos autos, como inúmeros outros que 

assolam o Judiciário, relativo a danos morais, não preenchem as 
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condições de procedência, porquanto, deturpam acontecimentos 

cotidianos, com o fim de possibilitar uma reparação econômica de 

acontecimentos corriqueiros, a fim de propiciar indevido ganho de valores 

a quem os postula. Caso inexistisse a reparação moral, tal qual 

estabelecida em nossa Carta Política, certos acontecimentos, com certeza, 

não teriam tanta repercussão quanto querem os autores das indigitadas 

ações reparatórias. O que ocorre é que, em busca de indenizações os 

‘lesados’ maximizam meras ocorrências do dia-a-dia para, por meio do 

Judiciário, auferirem, ganhos. “Combater a indústria do dano moral, que 

vem crescendo dia-a-dia em nosso país, sempre fundamentada em 

aborrecimentos triviais existentes no cotidiano dos cidadãos, cabendo ao 

julgador identificar os verdadeiros merecedores de indenização, sob pena 

de desvirtuar a finalidade almejada pelo legislador pátrio quando da 

criação do aludido instituto” (TJSC – Apel. Cív. 01.020104-6, rel. Des. 

Dionísio Jenczak) Da doutrina colho entendimento que reputo aplicável ao 

caso sub-judice, assim: “Infelizmente o ser humano tende a abusar daquilo 

que é bom, máxime quando tem sabor de novidade. Podem ser 

encontradas atualmente no Judiciário verdadeiras ‘aventuras jurídicas’ e 

‘vítimas profissionais’ de danos morais, que procuram valer-se da 

evolução do instituto para fins escusos e inconfessáveis, na busca do 

lucro desmedido. Por esta razão, o maior desafio da doutrina e da 

jurisprudência hoje não é mais a aceitação por dano moral, já garantida 

constitucionalmente, mas, paradoxalmente, estabelecer os seus limites e 

verificar em que situação não é cabível. O uso despropositado do instituto 

poderá conduzi-lo ao descrédito e provocar lamentável retrocesso, em 

prejuízo daqueles que dele realmente merecem seus benefícios” (Motta, 

Carlos Dias. Dano Moral por abalo indevido de crédito) No caso, a causa 

patendi deduzida na peça madrugadora indemonstra os supostos danos 

morais dos quais a autora se julga vítima, mesmo porque, segundo a prova 

dos autos, a requerida agira de forma correta. Quanto ao dissabor 

experimentado pela autora não se há que negar, mas alçá-lo ao patamar 

de dano moral é ir longe demais, mormente quando não demonstrado 

qualquer dano. Sobre a questão, a jurisprudência tem deixado assente 

que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral: “O 

mero receio ou dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, 

mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da 

vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se 

dirige” (STJ – Resp. 337771/RJ, re. Min. César Asfor Rocha, julgado em 

16/abril/2002). Por fim, como bem colocado por Carlos Roberto Gonçalves, 

em sua obra Responsabilidade Civil “...só se deve reputar dano moral a 

dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente comportamento psicológico do individuo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoas, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da 

normalidade de nosso dia-a-dia..tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de ser indenizado através de fundamentos éticos”. 

De forma que, as razões até aqui expostas demonstram o que salta aos 

olhos, ou seja, mesmo se admitindo como verdadeiros todos os fatos 

narrados na inicial, a improcedência é o destino do pedido vestibular, 

porquanto não se revestem de lesividade à honra da autora. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO 

IMPROCEDENTE, a presente “Ação de Indenização por Danos Morais”, 

promovida por TEREZINHA DE CASTRO MASTELARO, em desfavor de 

DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA, com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o 

que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 14/agosto/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judicial Eletrônico nº 

1004779-33.2016 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Joana Pereira Lima Ré: Energisa Mato Grosso S/A Vistos, etc... 

JOANA PEREIRA LIMA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos Morais' em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, aduzindo: “Que, é possuidor da unidade consumidora n° 6/144270/6; 

que, recebeu em sua residência uma fatura aduzindo que fora encontrado 

um débito pretérito em sua conta de energia elétrica no valor de R$ 

2.519,44 (dois mil, quinhentos e dezenove reais, quarenta e quatro 

centavos), fato ocorrido no mês de setembro de 2016; que, procurou a 

empresa ré para solucionar a questão, por diversas vezes, não logrando 

êxito; que, em data de 18 de novembro de 2016, foi surpreendida com 

corte de energia elétrica em sua unidade consumidora, experimentando 

dissabores e contratempo, assim, pugna pela procedência da ação, com a 

condenação da empresa ré em danos morais, bem como nos demais 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

17.519,44 (dezessete mil, quinhentos e dezenove reais, quarenta e quatro 

centavos), postulando a ação sob o mando da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum 

recurso, sendo designado dia e horário para audiência de conciliação, a 

qual se realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o 

pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Que, após a detecção, em 16 de junho de 2016, de 

irregularidades na medição de energia elétrica no imóvel sob 

responsabilidade da autora, a ré promoveu revisão; que, todos os 

procedimentos realizados pela ré estão de acordo coma Resolução da 

ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano 

moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré; que, os fatos narrados na 

inicial se constituem, no máximo, em mero aborrecimento, ensejando assim 

a improcedência do pedido; que, não há ilícito, por isso, descabe a 

pretensão de condenação da ré em dano moral; que, em havendo 

condenação deve-se observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, houve manifestação da autora. 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. Joana Pereira Lima aforou a presente ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, 

em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso, Distribuidora de Energia 

S/A, caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 2.519,44 (dois mil, 

quinhentos e dezenove reais, quarenta e quatro centavos), onde busca o 

valor ‘recuperado’ no importe de R$ 1.199,33 (um mil, cento e noventa e 

nove reais, trinta e três centavos), bem como reparação de danos morais, 

por suposto consumo não faturado e suspensão de fornecimento de 

energia elétrica, experimentando, com tais fatos danos morais. Analisando 

as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas 

trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva trazida na 

contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa 

pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser debitados à 

empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o caso, 

naquele momento exigia. De outra banda, a ré afirma insistentemente em 

sua resposta que após realizar inspeção in loco, de forma unilateral, 

constatou que havia adulteração no relógio de medição da autora e tal é 

demonstrado através de perícia e termo de ocorrência. O termo de 

ocorrência carreado aos autos pela empresa ré, produz item que dizer ser 

a Cemat quem vai empregar unilateralmente os critérios para revisar o 

faturamento da energia elétrica, sendo certo que consumidor nenhum tem 

os conhecimentos técnicos necessários para saber identificar os códigos 
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de irregularidades mencionadas na inspeção, ou seja, "procedimento 

irregular no medidor, medidor encaminhado para análise”, a não ser que o 

consumidor tenha qualificação especial para trabalhar com medidas e 

aparelhos registradores de energia elétrica. Portanto, a declaração da 

forma que foi prestada pela autora na qualidade de consumidora nenhuma 

valia tem para garantir a ré em receber os valores apurados em razão de 

inspeção unilateral realizada. Isso porque o artigo 46 do Código de Defesa 

do Consumidor registra que os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão aos consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. Ora, não pode a fornecedora de 

energia suspender ou ameaçá-la de suspensão no fornecimento do 

serviço à autora e/ou querer fazer cobrança - que está com seus 

pagamentos em dia e mesmo que assim não o fosse - sob a alegação de 

revisão de faturamento, onde de forma unilateral foi apurado elevado valor 

para pagamento, por motivo de fraude no medidor de energia elétrica, sem 

que o consumidor tenha tido oportunidade de se defender e de conhecer 

efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi realizada a inspeção, 

bem como integralmente conhecer as razões conclusivas da constatação 

de fraude que pretendem justificar a cobrança. O ordenamento positivo 

vigente, nos artigos 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor 

oferecem força suficiente para amparar a pretensão esposada na inicial, 

assim: "art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" "Art. 42 - Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça". "Art. 71 - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou 

enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor 

injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou 

lazer: pena: detenção de três meses a um ano e multa". Bem por isso e 

sem nenhuma dúvida, afirmo que não é possível a ré cobrar os valores 

questionados, uma vez que estes foram alcançados sob a alegação de 

possível fraude apurada unilateramente, pois a cobrança se coloca como 

ofensiva aos preceitos constitucionais e legais anteriormente citados e 

transcritos. É imperioso ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

firmou jurisprudência no sentido de que não ser possível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica por débito de fatura eventual. “RECURSO 

DE AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSCRIÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser 

referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, 

situação que não se amolda ao caso em comento, porque em discussão 

judicial débito pretérito. A discussão judicial do débito pretérito de fatura de 

energia elétrica somada a caução prestada, impede, por ora, a inscrição 

do nome do devedor no rol dos inadimplentes.” (Apelação Nº 4265/2011 - 

tjmt). Nesse mesmo sentido, é a orientação do STJ. Veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento 

consolidado no sentido de que há ilegalidade na interrupção no 

fornecimento de água nos casos de dívida contestada em Juízo, referente 

a valores apurados unilateralmente pela concessionária e decorrentes de 

débitos pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao 

consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera 

indevido. 2. ADEMAIS, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO 

SENTIDO DE QUE NÃO É LÍCITO À CONCESSIONÁRIA INTERROMPER O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA, EM FACE 

DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS DE COBRANÇA DE 

DÉBITOS ANTIGOS NÃO PAGOS. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 132/PE, AgRg no AREsp 2011/0027099-7, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., Data da Publicação/Fonte DJe 

27/04/2011) No entanto, ressalvo que a ré tem a via judicial para 

demonstrar efetivamente a ocorrência de fraude e os valores 

eventualmente desviados dos seus cofres pelo autor e assim legitimar 

suas cobranças. Até porque a energisa dispõe dos recursos processuais 

e de ações previstas na legislação para recebimento de seus créditos, 

inclusive com a responsabilização solidária do proprietário do imóvel, isto 

sem contar na cobrança de multa, juros e correção monetária. Dispondo, 

pois, a ré para a cobrança do valor que reputa devido, não pode a autora 

ficar sujeito à coação assentada na ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia, em face de apuratório unilateral, sem a marca do 

contraditório e ampla defesa. Importante salientar que mesmo no feito de 

execução, onde o exequente dispõe de título de crédito pré-constituído, 

revelador da existência de dívida líquida, certa e exigível não é possível ao 

mesmo expor o devedor ao ridículo, com meios coercitivos, devendo o juiz 

determinar o andamento da ação pela maneira menos gravosa para o 

inadimplente. Assim, também não pode a energisa coagir ao consumidor 

com o corte ou outra forma, quando o recebimento for viável de forma 

menos gravosa, por meio da ação de cobrança, tomando especial relevo o 

fato dos valores serem decorrentes de 'revisão de faturamento, etc...', 

cujos critérios são altamente questionáveis, pois estabelecidos pelos 

tecnocratas do governo, em gabinetes luxuosos, longe da realidade 

brasileira e em antagonismo com preceitos de defesa do consumidor. 

Registre-se que o embasamento jurídico da ré - para suspender a energia 

- está fincado no art. 75 da Portaria nº 466/97, que repete basicamente os 

dizeres da Portaria nº 222, de 22/12/87, do DNAEE, órgão federal 

vinculado ao antigo Ministério de Minas e Energia. É nessa norma 

administrativa que basicamente a ré se ampara para 'cortar e ameaçar a 

suspensão' da energia elétrica dos consumidores, alegando a famigerada 

'revisão de faturamento' expondo-os ao vexame e ao ridículo, em visível 

posição de fraqueza e impotência diante do absolutismo do Poder Público 

e Econômico. Dando plena validade a posição jurídica adotada nesta 

decisão, vejamos a postura do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e 

de outros Tribunais desta Nação, espelhados nos julgados adiante: 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte no fornecimento de energia 

elétrica. Serviço essencial. Suspeita de fraude. Defeso corte de 

fornecimento de energia elétrica. Serviço de caráter essencial, sob a mera 

suspeita de fraude na unidade do consumidor" (TJRO - Duplo Grau de 

Jurisdição nº 97.000939-0, julgado em 17 de outubro de 1997). "Ementa. 

Energia elétrica. Corte. Religação. Portaria Ministerial. Código de Defesa do 

Consumidor. Decisão reformada. Não legitima o corte de fornecimento de 

energia elétrica por mera suspeita de fraude decorrente de inspeção 

efetivada unilateralmente pela própria companhia fornecedora, ainda que 

vigente a firmada Portaria do DNAEE e existente contrato de fornecimento. 

Ambos conteriam normas abusivas a teor do que dispõe os arts. 39,VII e 

51, IV e XIII do Código citado, além do que é direito básico do consumidor 'a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral'( art. 6º, X, 

do CDC). Dentro de uma visão moderna da prestação de serviço é 

incompatível a prática adotada pela companhia. Agravo provido. (TJPE - 

Agravo de Instrumento n. 21074-0, 4ª Câmara, julgado em 18/outubro/96). 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte de fornecimento de energia 

elétrica. Medidor danificado. Suspeita de fraude. Consumo e valor 

unilateralmente estipulados pela concessionária. Ilegalidade. Ilegal e 

passível de correção pelo mandado de segurança é a determinação de 

corte no fornecimento de energia elétrica decorrente da recusa de o 

impetrante pagar o consumo e valor unilateralmente estipulados pela 

concessionária que, encontrando medidor danificado e suspeitando de 

fraude, realiza perícia e outras diligências sem facultar seu 

acompanhamento pelo consumidor" (TJRO - Apelação Cível n. 94.003457, 

julgada em 18 de abril de 1995). "Ementa. Reexame de sentença. Apelação 

cível. Mandado de segurança. Empresa concessionária de energia 

elétrica. Inadimplência do consumidor. Suspensão de fornecimento de 

energia elétrica. Portaria n. 222/87, do DNAEE. Inadmissibilidade. Norma 

administrativa sem base legal. Exposição do consumidor ao ridículo. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança do crédito pela 

via judicial própria. 'Writ' deferido. Recurso desprovido. Sentença 

confirmada. Descabe a suspensão (corte) de fornecimento de energia 

elétrica a consumidor inadimplente, expondo-o ao ridículo ou à situação 

vexatória. Não tem supedâneo legal a simples Portaria n. 222/87, do 

DNAEE, de caráter meramente administrativo. Tem aplicação à hipótese o 

art. 42 'caput' do Código de Defesa do Consumidor, legislação norteadora 

das relações de consumo entre concessionária-fornecedora e 

consumidor" (TJMT -Reexame necessário de sentença com recurso de 

apelação cível - Classe II - 27, n. 512, rel. Des. Wandyr Clait Duarte). 

"Energia Elétrica. Corte no fornecimento. Falta de pagamento de tarifa de 

consumo. Medida visando a compelir o usuário a saldar débito. 

Inadmissibilidade . Mandado de segurança concedido. Voto vencido" (RT - 
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626/159). "Não existe ilegalidade a apresentação do recurso e preparo em 

comarca diversa ante a determinação contida no provimento nº 13/94 do 

Conselho Superior da Magistratura, inexistindo incompatibilidade com o 

disposto no art. 511 do CPC. A questão da nomenclatura da ação é 

irrelevante porque o art. 282 do CPC não exclui os aforismos Da mihi 

factum, dabo tibi jus aplicando o Juiz o direito ao fato, ainda que aquele 

não tenha sido invocado. Inadmissível se apresenta o levantamento 

unilateral de eventual irregularidade no medidor, ao talante da própria 

concessionária, sem o devido processo legal e ampla defesa, quando a 

mesma possui os meios jurídicos e legais próprios a espécie. (Grifamos) O 

corte indevido do fornecimento de energia é causa suficiente de ofensa a 

mora do usuário, sujeito a compensação de ordem financeira". ( TJMT - 

Apel. Cív. nº 25.089, rel. Juiz Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Cív. 

Apelante: Rede/Cemat. Apelado João Carlos de Oliveira Sanches). Ainda, 

sobre a questão, podemos dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. A suspensão injustificada do fornecimento de em energia 

elétrica constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, 

na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame 

e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS NÃO RELATIVOS À CONTA REGULAR. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. O corte de energia 

elétrica em decorrência de débitos pretéritos, não relativos à conta regular 

mensal de consumos, gera dano moral e implica na responsabilização da 

concessionária do serviço público. Não merece reparo a indenização por 

dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide” (TJMT 

–Apelação Cível n° 1380/2009, rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 17 de 

junho de 2.009). De forma que, entendo que na hipótese dos autos deve 

haver tal condenação. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor 

imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, 

indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, 

mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, 

definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da 

Silva, "como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico 

ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores 

exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade 

desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale 

dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, 

e face de dadas circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o 

“Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no 

corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente 

derivado de ato ilícito." ("Considerações sobre o dano moral e sua 

Reparação", RT 638/46). Como frisado anteriormente, o dever de indenizar 

encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao preconizar que 

todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano, advindo dessa norma que o dever ressarcitório exige a 

presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos Santos ensina que: "O 

essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; 

é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A 

palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu 

significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se 

afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com 

fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova 

teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros 

juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 

15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da 

conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do dano 

resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o 

segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a prova 

efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato 

ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato 

gerador do pleito de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral 

não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade 

exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato 

que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame 

e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Além da cobrança indevida, por si só, já 

ser um ato causador de ofensa moral, pois afronta a dignidade da pessoa 

ser taxada de inadimplente quando não é, a ameaça e/ou consumação do 

corte indevido do fornecimento de energia elétrica reforçam ainda mais o 

ato causador de dano moral. No caso dos autos, o que se indeniza são os 

transtornos decorrentes da má prestação dos serviços, vale dizer, o dano 

moral causado a autora advém dessa má prestação. A situação não se 

equipara aos simples incômodos e dissabores que se sentem em razão de 

descumprimento de contrato. No tocante ao quantum da indenização, em 

se tratando de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas 

forças: uma, de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, 

pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que 

proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. 

Oportuno lembrar a lição de Maria Helena Diz: "A fixação do quantum 

competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o 

estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado 

legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento 

(CC,art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial 

tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, 

muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o 

estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, 

baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação 

econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). 

Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do 

prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. 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 se equivalente, por ser impossível tal 

equivalência". (Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 7, Saraiva, 5ª ed. p. 

78/79). Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré em 

ameaçar em efetuar o corte de energia, resta fixar o quantum indenizável. 

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. 

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46). Assim, provado nos autos que houve a emissão da fatura 

eventual e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fato esse de 

exclusiva culpa da ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu 

ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em 

situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em 

conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso 

também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Reparação por Danos Morais" promovida por JOANA PEREIRA LIMA, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, para: A) - Declarar a inexistência do 

débito caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 1.199,33 (um mil, 

cento e noventa e nove reais, trinta e três centavos), conforme descrita 

ID-3731935; B) - Condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e correção 

monetária – INPC - a contar desta decisão, uma vez que se trata de 

prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de incidência da 

Súmula 43 do STJ; C) – Condeno-a no pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o 

valor da condenação, ratificando a decisão ID-4147694. Transitada em 

julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 14/agosto/2.018.- 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos nº 1005623-46.2017 

Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Valdenir Araujo Morais Ré: 

Energisa Mato Grosso S/A Vistos, etc... VALDENIR ARAUJO MORAIS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste juízo 

com a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Reparação por Danos Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, é consumidora de 

energia elétrica e possuidora da unidade consumidora n° 1075002; que, no 

mês de setembro de 2016, a empresa ré realizou uma inspeção na UC da 

residência da autora, após recebeu uma fatura no valor de R$ 729,79 

(setecentos e vinte e nove reais, setenta e nove centavos), quantia 

excessivamente maior do que a normal; que, em relação a fatura o seu 

nome foi inserido no cadastro de inadimplentes do SPC; que, a ré não fez 

nenhuma comunicação à autora; que, em face do ocorrido experimentou 

contratempo e dissabores, por isso, pugna pela procedência da ação, com 

a condenação da empresa ré, bem como nos encargos da sucumbência. 

Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 5.729,79 (cinco mil, 

setecentos e vinte e nove reais, setenta e nove centavos), postulando a 

ação sob o manto da assistência judiciária”. O pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, bem como 

restou designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito.Devidamente citada, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, 

dizendo: “Em preliminar, a extinção da ação, por falte de interesse de agir, 

haja vista que não apontou irregularidade ou ilegalidade quanto à 

prestação de serviços prestados pela empresa ré. No mérito diz que a 

fatura do mês de julho de 2016, teve a sua leitura confirmada após ciclo 

de faturamento pela medida, o que revela que a mesma foi emitida com o 

chamado acumulo de consumo; que, não há excesso de faturamento; que, 

os atos levados a efeito pela ré são legais; que, a simples e parca 

negativa de consumo, baseada na mera discordância, nada comprova, 

assim, pugna pela improcedência da ação, com a condenação da autora 

nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. Sobre a contestação, 

houve manifestação da autora. 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. 

Valdenir Araujo Morais aforou a presente ação de indenização por danos 

morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso, Distribuidora de 

Energia S/A, por que, segundo a inicial, no mês de setembro de 2016, 

prepostos da empresa ré efetuaram uma inspeção na unidade 

consumidora instalada em sua residência, e, após esse fato recebeu uma 

fatura no importe de R$ 729,79 (setecentos e vinte e nove reais, setenta e 

nove centavos), mais tarde o seu nome foi lançado no cadastro de 

inadimplentes, por isso, deseja rever o excesso, bem como o 

ressarcimento em danos morais, em face dos contratempos e dissabores 

experimentados. A preliminar arguida pela empresa ré, qual seja, a 

extinção da ação, por falta de interesse de agir, haja vista que a autora 

não apontou irregularidade ou ilegalidade quanto à prestação de serviços 

prestados pela empresa ré, não tem como prevalecer, mesmo porque, 

atrelada intimamente ao mérito da questão. Ademais, 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). E, 

no caso dos autos, os pressupostos de fazem presentes, razão pela qual, 

rejeito-a. 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, pois, em que pese a versão apresentada na 

peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar 

que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser 

debitados à empresa ré, que tomou as providência necessárias que o 

caso, naquele momento exigia. O alicerce da pretensão levada a efeito 

pela autora é o consumo excessivo de energia elétrica, gerando uma 

cobrança indevida. Por sua vez, a empresa ré informa que a leitura 

registrada na unidade consumidora instalada na residência da autora fora 

efetivada com lastro na Res. 414/2010 da ANEEL. Ora, somente poderia 

ser afastada a presunção de veracidade do consumo aferido pelo medidor 

se existisse prova nos autos de que ele apresentava problemas ou se a 

autora apresentasse laudo a respeito do levantamento de carga de 

consumo de sua residência comprovando a incompatibilidade com a 

medição. Nada disso existe nos autos e a simples alegação da autora de 

erros na fatura não pode gerar a inversão do ônus da prova. Tal só é 

cabível quando há um consumo exorbitante que foge ao padrão médio de 

consumos anteriores, o que, como já dito acima, é impossível de verificar 

neste caso. Assim, o pedido de revisão da fatura deve ser julgado 

improcedente. Insurge-se, também, que o seu nome fora lançado no 

cadastro de inadimplentes do SPC, passando a experimentar contratempo 

e dissabor de toda ordem. Quanto ao lançamento não há nenhuma dúvida 

que tal fato ocorreu, conforme se pode constatar pelo documento 

ID-9414474, incluso em 30 de outubro de 2016, por ordem da empresa ré. 

É sabido que as empresas e instituições financeiras podem levar o nome 

do devedor junto ao cadastro de inadimplentes, quando o devedor não 

honrar o compromisso na data aprazada, inclusive cadastrá-lo em outros 

registros de restrição de crédito é o caso do exercício regular de um 

direito, mesmo causando constrangimento ou dor psíquica a outrem, não 

serão responsabilizadas, vez que acobertadas pelo disposto no artigo 188 

do Código Civil, entretanto, é sabido também que, o uso abusivo do direito, 

isto é, aquele feito com desvio de sua função natural, para transformar-se 

em veículo do único propósito de lesar outrem, equipara-se ao ato ilícito e, 

como tal, enquadra-se na hipótese prevista no artigo 186 do Código Civil, 

acarretando para o agente o dever de reparar integralmente o prejuízo 

imposto ao ofendido. No caso em tela, em tese, provado restou que havia 

relação negocial entre autora e ré; e demonstrado restou, de forma 

inequívoca que o registro levado a efeito ocorreu por ordem da empresa 

ré, conforme se pode constatar pelo documento centrado no processo, 

por débito pendente de resgate. Desse modo, não pode pretender 

responsabilizar a empresa ré por atos de sua responsabilidade. Disso se 

depreende que a ré não praticou nenhuma conduta que extrapolasse o 

exercício do seu direito, pelo contrário, tal conduta mostrou-se lícita, o que 

exclui qualquer pretensão de recebimento de indenização por danos. A 

propósito, vale colacionar os ensinamentos de Maria Helena Diniz, em sua 

obra "Código Civil Anotado, Ed. Saraiva, São Paulo, p. 153, 1995": "I - Atos 

lesivos que não são ilícitos. Há hipóteses excepcionais que não 

constituem atos ilícitos apesar de causarem danos aos direitos de outrem, 

isto porque o procedimento lesivo do agente, por motivo legítimo 

estabelecido em lei, não acarreta o dever de indenizar, porque a própria 

norma jurídica lhe retira a qualificação de ilícito. Assim, ante o artigo sub 

examine não são ilícitos: a legítima defesa, o exercício regular de um direito 

e o estado de necessidade. (...) III - Exercício regular de um direito 

reconhecido. Se alguém no uso normal de um direito lesar outrem não terá 

qualquer responsabilidade pelo dano, por não ser um procedimento ilícito. 

Só haverá ilicitude se houver abuso do direito ou seu exercício irregular ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 381 de 607



anormal...". No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência: "-O 

exercício regular de um direito reconhecido é excludente de ilicitude, nos 

termos do art. 160, I, do CC. A regularidade do exercício ocorre quando 

são respeitados os limites impostos pela lei ou natureza do direito". (extinto 

TAMG - AC n. 340.287-5 - 3ª C. Civil - Rel. Juiz Caetano Levi Lopes - j. 

5-9-2001). "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC. 

PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO CAUTELAR. 

PERMISSÃO DO REGISTRO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DESCABIMENTO. 

LEI N. 8.038/90, ART. 43, § 4º. I.Legítimo é o procedimento adotado pela 

instituição financeira em inscrever a devedora inadimplente em cadastro 

de proteção ao crédito, por autorizado na legislação pertinente.(...)" (Resp 

431294/São Paulo, 4ª Turma/STJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, d.j. 

16.09.2002) "APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. INSERÇÃO DO NOME DO CLIENTE EM CADASTRO DE 

NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO. CLIENTE DEVEDOR. EXERCÍCIO REGULAR 

DE DIREITO DO BANCO. A existência de débito autoriza ao credor, pela lei, 

a inserir o nome do devedor nos cadastros de órgãos de negativação de 

crédito, consistindo tal ação num exercício regular de direito." (AC 

478.651-8/Juiz de Fora, 9ª Ccível/TAMG, Rel. Juiz Luciano Pinto, d.j. 

10/12/2004). "RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - CHEQUE 

DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - INSCRIÇÃO NOS 

CADASTROS DO SERASA - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA. Não faz jus à indenização por dano moral o 

correntista que tem cheque corretamente devolvido pelo sacado por 

insuficiência de fundos e conseqüente inscrição perante o SERASA. 

Hipótese de exercício regular do direito, não sendo passível de 

indenização, em razão da ausência da prática de ato ilícito." (AC 

1.0287.04.018.944/4/001, 9ª CCível/TJMG, rel. Des. José Antônio Braga, j. 

03.10.2006, DJ. 11.11.2006) É o caso dos autos, em sendo assim, deve a 

ação ser julgada improcedente. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida 

por VALDENIR ARAUJO MORAIS, em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à 

causa, observando-se o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de 

Processo Civil, revogando a decisão ID-9661627, expedindo-se o 

necessário. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que 

deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt. 14 de agosto de 2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001332-03.201 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Cecilia Ferreira dos Santos Ré: Energisa Mato Grosso S/A Vistos, 

etc... CECILIA FERREIRA DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos 

Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, é possuidor da unidade consumidora n° 

6/99641-3; que, recebeu em sua residência uma notificação aduzindo que 

fora encontrado um débito pretérito em sua conta de energia elétrica no 

valor de R$ 760,70 (setecentos e sessenta reais, setenta centavos), 

referente a inspeção administrativa ocorrida em fevereiro de 2017; que, 

postulou o deferimento da liminar, a fim de que a ré se abstenha de efetuar 

a suspensão, assim, pugna pela procedência da ação, com a condenação 

da empresa ré em danos morais em 50 salários mínimos, bem como nos 

demais encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor 

de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais), 

postulando a ação sob o mando da assistência judiciária”. O pedido de 

antecipação da tutela foi deferido, não sobrevindo nenhum recurso, sendo 

designado dia e horário para audiência de conciliação, a qual se realizou, 

não se obtendo êxito. Houve suspensão, sendo determinado o 

restabelecimento. Devidamente citada, contestou o pedido, onde procura 

rechaçar as assertivas levadas a efeito pela autora, dizendo: “Que, após 

a detecção, em 31 de outubro de 2016, de irregularidades na medição de 

energia elétrica no imóvel sob responsabilidade da autora, a ré promoveu 

revisão; que, todos os procedimentos realizados pela ré estão de acordo 

com a Resolução da ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, 

inexiste dano moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré; que, os 

fatos narrados na inicial se constituem, no máximo, em mero 

aborrecimento, ensejando assim a improcedência do pedido; que, não há 

ilícito, por isso, descabe a pretensão de condenação da ré em dano moral; 

que, em havendo condenação deve-se observar os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, assim, pugna pela improcedência da 

ação, com a condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre a contestação, houve manifestação da autora. 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. Cecilia Ferreira dos Santos aforou a 

presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por 

danos morais, em desfavor da empresa Energisa Mato Grosso, 

Distribuidora de Energia S/A, caracterizado pela fatura eventual no valor 

de R$ 760,70 (setecentos e sessenta reais, setenta centavos), bem como 

reparação de danos morais, por suposto consumo não faturado e 

suspensão de fornecimento de energia elétrica, experimentando, com tais 

fatos danos morais. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, pois, em que pese a versão defensiva 

trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a demonstrar 

que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, devem ser 

debitados à empresa ré, que não tomou as providência necessárias que o 

caso, naquele momento exigia. De outra banda, a ré afirma insistentemente 

em sua resposta que após realizar inspeção in loco, de forma unilateral, 

constatou que havia adulteração no relógio de medição da autora e tal é 

demonstrado através de perícia e termo de ocorrência. O termo de 

ocorrência carreado aos autos pela empresa ré, produz item que dizer ser 

a Energisa quem vai empregar unilateralmente os critérios para revisar o 

faturamento da energia elétrica, sendo certo que consumidor nenhum tem 

os conhecimentos técnicos necessários para saber identificar os códigos 

de irregularidades mencionadas na inspeção, ou seja, "medidor cerrado, 

foi encaminhado para análise”, a não ser que o consumidor tenha 

qualificação especial para trabalhar com medidas e aparelhos 

registradores de energia elétrica. Portanto, a declaração da forma que foi 

prestada pela autora na qualidade de consumidora nenhuma valia tem para 

garantir a ré em receber os valores apurados em razão de inspeção 

unilateral realizada. Isso porque o artigo 46 do Código de Defesa do 

Consumidor registra que os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão aos consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. Ora, não pode a fornecedora de 

energia suspender ou ameaçá-la de suspensão no fornecimento do 

serviço à autora e/ou querer fazer cobrança - que está com seus 

pagamentos em dia e mesmo que assim não o fosse - sob a alegação de 

revisão de faturamento, onde de forma unilateral foi apurado elevado valor 

para pagamento, por motivo de fraude no medidor de energia elétrica, sem 

que o consumidor tenha tido oportunidade de se defender e de conhecer 

efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi realizada a inspeção, 

bem como integralmente conhecer as razões conclusivas da constatação 

de fraude que pretendem justificar a cobrança. O ordenamento positivo 

vigente, nos artigos 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor 

oferecem força suficiente para amparar a pretensão esposada na inicial, 

assim: "art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
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empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" "Art. 42 - Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça". "Art. 71 - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou 

enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor 

injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou 

lazer: pena: detenção de três meses a um ano e multa". Bem por isso e 

sem nenhuma dúvida, afirmo que não é possível a ré cobrar os valores 

questionados, uma vez que estes foram alcançados sob a alegação de 

possível fraude apurada unilateramente, pois a cobrança se coloca como 

ofensiva aos preceitos constitucionais e legais anteriormente citados e 

transcritos. É imperioso ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

firmou jurisprudência no sentido de que não ser possível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica por débito de fatura eventual. “RECURSO 

DE AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSCRIÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser 

referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, 

situação que não se amolda ao caso em comento, porque em discussão 

judicial débito pretérito. A discussão judicial do débito pretérito de fatura de 

energia elétrica somada a caução prestada, impede, por ora, a inscrição 

do nome do devedor no rol dos inadimplentes.” (Apelação Nº 4265/2011 - 

tjmt). Nesse mesmo sentido, é a orientação do STJ. Veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento 

consolidado no sentido de que há ilegalidade na interrupção no 

fornecimento de água nos casos de dívida contestada em Juízo, referente 

a valores apurados unilateralmente pela concessionária e decorrentes de 

débitos pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao 

consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera 

indevido. 2. ADEMAIS, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO 

SENTIDO DE QUE NÃO É LÍCITO À CONCESSIONÁRIA INTERROMPER O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA, EM FACE 

DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS DE COBRANÇA DE 

DÉBITOS ANTIGOS NÃO PAGOS. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 132/PE, AgRg no AREsp 2011/0027099-7, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., Data da Publicação/Fonte DJe 

27/04/2011) No entanto, ressalvo que a ré tem a via judicial para 

demonstrar efetivamente a ocorrência de fraude e os valores 

eventualmente desviados dos seus cofres pelo autor e assim legitimar 

suas cobranças. Até porque a Cemat dispõe dos recursos processuais e 

de ações previstas na legislação para recebimento de seus créditos, 

inclusive com a responsabilização solidária do proprietário do imóvel, isto 

sem contar na cobrança de multa, juros e correção monetária. Dispondo, 

pois, a ré para a cobrança do valor que reputa devido, não pode a autora 

ficar sujeito à coação assentada na ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia, em face de apuratório unilateral, sem a marca do 

contraditório e ampla defesa. Importante salientar que mesmo no feito de 

execução, onde o exequente dispõe de título de crédito pré-constituído, 

revelador da existência de dívida líquida, certa e exigível não é possível ao 

mesmo expor o devedor ao ridículo, com meios coercitivos, devendo o juiz 

determinar o andamento da ação pela maneira menos gravosa para o 

inadimplente. Assim, também não pode a Energisa coagir ao consumidor 

com o corte ou outra forma, quando o recebimento for viável de forma 

menos gravosa, por meio da ação de cobrança, tomando especial relevo o 

fato dos valores serem decorrentes de 'revisão de faturamento, etc...', 

cujos critérios são altamente questionáveis, pois estabelecidos pelos 

tecnocratas do governo, em gabinetes luxuosos, longe da realidade 

brasileira e em antagonismo com preceitos de defesa do consumidor. 

Registre-se que o embasamento jurídico da ré - para suspender a energia 

- está fincado no art. 75 da Portaria nº 466/97, que repete basicamente os 

dizeres da Portaria nº 222, de 22/12/87, do DNAEE, órgão federal 

vinculado ao antigo Ministério de Minas e Energia. É nessa norma 

administrativa que basicamente a ré se ampara para 'cortar e ameaçar a 

suspensão' da energia elétrica dos consumidores, alegando a famigerada 

'revisão de faturamento' expondo-os ao vexame e ao ridículo, em visível 

posição de fraqueza e impotência diante do absolutismo do Poder Público 

e Econômico. Dando plena validade a posição jurídica adotada nesta 

decisão, vejamos a postura do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e 

de outros Tribunais desta Nação, espelhados nos julgados adiante: 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte no fornecimento de energia 

elétrica. Serviço essencial. Suspeita de fraude. Defeso corte de 

fornecimento de energia elétrica. Serviço de caráter essencial, sob a mera 

suspeita de fraude na unidade do consumidor" (TJRO - Duplo Grau de 

Jurisdição nº 97.000939-0, julgado em 17 de outubro de 1997). "Ementa. 

Energia elétrica. Corte. Religação. Portaria Ministerial. Código de Defesa do 

Consumidor. Decisão reformada. Não legitima o corte de fornecimento de 

energia elétrica por mera suspeita de fraude decorrente de inspeção 

efetivada unilateralmente pela própria companhia fornecedora, ainda que 

vigente a firmada Portaria do DNAEE e existente contrato de fornecimento. 

Ambos conteriam normas abusivas a teor do que dispõe os arts. 39,VII e 

51, IV e XIII do Código citado, além do que é direito básico do consumidor 'a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral'( art. 6º, X, 

do CDC). Dentro de uma visão moderna da prestação de serviço é 

incompatível a prática adotada pela companhia. Agravo provido. (TJPE - 

Agravo de Instrumento n. 21074-0, 4ª Câmara, julgado em 18/outubro/96). 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte de fornecimento de energia 

elétrica. Medidor danificado. Suspeita de fraude. Consumo e valor 

unilateralmente estipulados pela concessionária. Ilegalidade. Ilegal e 

passível de correção pelo mandado de segurança é a determinação de 

corte no fornecimento de energia elétrica decorrente da recusa de o 

impetrante pagar o consumo e valor unilateralmente estipulados pela 

concessionária que, encontrando medidor danificado e suspeitando de 

fraude, realiza perícia e outras diligências sem facultar seu 

acompanhamento pelo consumidor" (TJRO - Apelação Cível n. 94.003457, 

julgada em 18 de abril de 1995). "Ementa. Reexame de sentença. Apelação 

cível. Mandado de segurança. Empresa concessionária de energia 

elétrica. Inadimplência do consumidor. Suspensão de fornecimento de 

energia elétrica. Portaria n. 222/87, do DNAEE. Inadmissibilidade. Norma 

administrativa sem base legal. Exposição do consumidor ao ridículo. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança do crédito pela 

via judicial própria. 'Writ' deferido. Recurso desprovido. Sentença 

confirmada. Descabe a suspensão (corte) de fornecimento de energia 

elétrica a consumidor inadimplente, expondo-o ao ridículo ou à situação 

vexatória. Não tem supedâneo legal a simples Portaria n. 222/87, do 

DNAEE, de caráter meramente administrativo. Tem aplicação à hipótese o 

art. 42 'caput' do Código de Defesa do Consumidor, legislação norteadora 

das relações de consumo entre concessionária-fornecedora e 

consumidor" (TJMT -Reexame necessário de sentença com recurso de 

apelação cível - Classe II - 27, n. 512, rel. Des. Wandyr Clait Duarte). 

"Energia Elétrica. Corte no fornecimento. Falta de pagamento de tarifa de 

consumo. Medida visando a compelir o usuário a saldar débito. 

Inadmissibilidade . Mandado de segurança concedido. Voto vencido" (RT - 

626/159). "Não existe ilegalidade a apresentação do recurso e preparo em 

comarca diversa ante a determinação contida no provimento nº 13/94 do 

Conselho Superior da Magistratura, inexistindo incompatibilidade com o 

disposto no art. 511 do CPC. A questão da nomenclatura da ação é 

irrelevante porque o art. 282 do CPC não exclui os aforismos Da mihi 

factum, dabo tibi jus aplicando o Juiz o direito ao fato, ainda que aquele 

não tenha sido invocado. Inadmissível se apresenta o levantamento 

unilateral de eventual irregularidade no medidor, ao talante da própria 

concessionária, sem o devido processo legal e ampla defesa, quando a 

mesma possui os meios jurídicos e legais próprios a espécie. (Grifamos) O 

corte indevido do fornecimento de energia é causa suficiente de ofensa a 

mora do usuário, sujeito a compensação de ordem financeira". ( TJMT - 

Apel. Cív. nº 25.089, rel. Juiz Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Cív. 

Apelante: Rede/Cemat. Apelado João Carlos de Oliveira Sanches). Ainda, 

sobre a questão, podemos dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. A suspensão injustificada do fornecimento de em energia 

elétrica constitui ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, 

na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame 

e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE 
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ENERGIA. DÉBITOS PRETÉRITOS NÃO RELATIVOS À CONTA REGULAR. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO. O corte de energia 

elétrica em decorrência de débitos pretéritos, não relativos à conta regular 

mensal de consumos, gera dano moral e implica na responsabilização da 

concessionária do serviço público. Não merece reparo a indenização por 

dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide” (TJMT 

–Apelação Cível n° 1380/2009, rel. Des. Juracy Persiani, julgado em 17 de 

junho de 2.009). De forma que, entendo que na hipótese dos autos deve 

haver tal condenação. O dano moral constitui prejuízo decorrente da dor 

imputada à pessoa, em razão de atos cujas consequências ofendem, 

indevidamente, seus sentimentos, provocando constrangimento, tristeza, 

mágoa, ou atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, 

definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, inspirado em Wilson Melo da 

Silva, "como aquele que diz respeito às lesões sofridas pelo sujeito físico 

ou pessoa natural - não jurídica - em seu patrimônio de valores 

exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. Na conformidade 

desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto ontológico a dor, vale 

dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à vítima por atos ilícitos, 

e face de dadas circunstâncias...", acentuando esse doutrinador que o 

“Dano moral é, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no 

corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente 

derivado de ato ilícito." ("Considerações sobre o dano moral e sua 

Reparação", RT 638/46). Como frisado anteriormente, o dever de indenizar 

encontra suas diretrizes no art. 186 do Código Civil, ao preconizar que 

todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano, advindo dessa norma que o dever ressarcitório exige a 

presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos Santos ensina que: "O 

essencial para ver a responsabilidade civil não é somente a imputabilidade; 

é preciso também que o fato seja culposo, isto é, contrário ao direito. A 

palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu 

significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso legislador, não se 

afastando da doutrina tradicional, conserva a responsabilidade civil com 

fundamento na culpa, provocada ou presumida, não acolhendo a nova 

teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer "Unger", e outros 

juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro Interpretado", vol. III, 

15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, como é sabido, nasce da 

conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do dano 

resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o 

segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a prova 

efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato 

ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato 

gerador do pleito de dano moral. Além disso, para configurar o dano moral 

não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade 

exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato 

que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame 

e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Além da cobrança indevida, por si só, já 

ser um ato causador de ofensa moral, pois afronta a dignidade da pessoa 

ser taxada de inadimplente quando não é, a ameaça e/ou consumação do 

corte indevido do fornecimento de energia elétrica reforçam ainda mais o 

ato causador de dano moral. No caso dos autos, o que se indeniza são os 

transtornos decorrentes da má prestação dos serviços, vale dizer, o dano 

moral causado a autora advém dessa má prestação. A situação não se 

equipara aos simples incômodos e dissabores que se sentem em razão de 

descumprimento de contrato. No tocante ao quantum da indenização, em 

se tratando de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas 

forças: uma, de caráter punitivo, visando castigar o causador do dano, 

pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que 

proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. 

Oportuno lembrar a lição de Maria Helena Diz: "A fixação do quantum 

competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o 

estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado 

legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento 

(CC,art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial 

tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, 

muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o 

estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, 

baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, 

intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou objetivos (situação 

econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). 

Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do 

prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. 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 se equivalente, por ser impossível tal 

equivalência". (Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 7, Saraiva, 5ª ed. p. 

78/79). Assim, irrefragavelmente provado que houve a desídia da ré em 

ameaçar em efetuar o corte de energia, resta fixar o quantum indenizável. 

Para a fixação do valor do dano moral, inexiste critério definido, pois por 

não ter natureza reparatória, torna-se difícil ou até mesmo impossível a 

fixação da indenização em valor equivalente ao dano, mormente como na 

situação de abalo de crédito, onde não há previsão legal específica no 

Código Civil acerca do correspondente dano moral ou mesmo patrimonial. 

Também, se à falta de critérios objetivos da lei, o juiz tem de se valer da 

prudência para atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim 

como à repercussão econômica da indenização do dano moral, o certo é 

que o valor da condenação, como princípio geral: "não deve ser nem tão 

grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno 

que se torne inexpressivo" (Humberto Theodoro Júnior, Dano Moral, 

página 46). Assim, provado nos autos que houve a emissão da fatura 

eventual e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, fato esse de 

exclusiva culpa da ré, assim, havendo o dano moral, impõe-se o seu 

ressarcimento e, no que tange a fixação do dano, área em que, em 

situação como dos autos, arbitro em R$ 12.000,00 (doze mil reais), 

indenização esta que atende os princípios, pois não se deve levar em 

conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso 

também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Reparação por Danos Morais" promovida por CECILIA FERREIRA DOS 

SANTOS, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, para: A) - Declarar a 

inexistência do débito caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 

459,10 (quatrocentos e cinquenta e nove reais, dez centavos), conforme 

descrita nos autos; B) - Condená-la ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze 

mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros e 

correção monetária – INPC - a contar desta decisão, uma vez que se trata 

de prejuízo de ordem moral e não material, não sendo caso de incidência 

da Súmula 43 do STJ; C) – Condeno-a no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão ID-5614781. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt. 

14/agosto/2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003217-52.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Antonio Carlos dos Santos Ré: Energisa Mato Grosso S/A Vistos, 

etc... ANTONIO DOS SANTOS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por Danos 

Morais' em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, aduzindo: “Que, é possuidor da unidade consumidora n° 

6/140424-3; que, recebeu em sua residência uma notificação aduzindo 

que fora encontrado um débito pretérito em sua conta de energia elétrica 

no valor de R$ 1.900,68 (um mil, novecentos reais, sessenta e oito 
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centavos), referente a inspeção administrativa ocorrida em março de 

2017; que, postulou o deferimento da liminar, a fim de que a ré se 

abstenha de efetuar a suspensão, assim, pugna pela procedência da 

ação, com a condenação da empresa ré em danos morais em 50 salários 

mínimos, bem como nos demais encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil, 

oitocentos e cinquenta reais), postulando a ação sob o mando da 

assistência judiciária”. O pedido de antecipação da tutela foi deferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo êxito. Houve 

suspensão, sendo determinado o restabelecimento. Devidamente citada, 

contestou o pedido, onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito 

pela autora, dizendo: “Que, após a detecção, em 18 de novembro de 2016, 

de irregularidades na medição de energia elétrica no imóvel sob 

responsabilidade da autora, a ré promoveu revisão; que, todos os 

procedimentos realizados pela ré estão de acordo com a Resolução da 

ANEEL; que, a cobrança efetuada é regular; que, a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica tem amparo legal; que, inexiste dano 

moral, eis que ausente o ato ilícito atribuído à ré; que, os fatos narrados na 

inicial se constituem, no máximo, em mero aborrecimento, ensejando assim 

a improcedência do pedido; que, não há ilícito, por isso, descabe a 

pretensão de condenação da ré em dano moral; que, em havendo 

condenação deve-se observar os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, houve manifestação da autora. A empresa ré 

ingressou com pedido de reconvenção, porém, não recolheu as custas, 

por isso, resta prejudicado o pedido. 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. 

Antonio Carlos dos Santos aforou a presente ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em desfavor da 

empresa Energisa Mato Grosso, Distribuidora de Energia S/A, 

caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 1.900,68 (um mil, 

novecentos reais, sessenta e oito centavos), bem como reparação de 

danos morais, por suposto consumo não faturado e ameaça de 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, experimentando, com tais 

fatos danos morais. Analisando as razões de fato e de direito deduzidas 

pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a 

presente ação merece acolhimento, em parte, pois, em que pese a versão 

defensiva trazida na contestação, entendo que há provas suficientes a 

demonstrar que a culpa pela ocorrência dos fatos narrados na exordial, 

devem ser debitados à empresa ré, que não tomou as providência 

necessárias que o caso, naquele momento exigia. De outra banda, a ré 

afirma insistentemente em sua resposta que após realizar inspeção in 

loco, de forma unilateral, constatou que havia adulteração no relógio de 

medição da autora e tal é demonstrado através de perícia e termo de 

ocorrência. O termo de ocorrência carreado aos autos pela empresa ré, 

produz item que dizer ser a Energisa quem vai empregar unilateralmente 

os critérios para revisar o faturamento da energia elétrica, sendo certo 

que consumidor nenhum tem os conhecimentos técnicos necessários para 

saber identificar os códigos de irregularidades mencionadas na inspeção, 

ou seja, "medidor retirado para aferição”, a não ser que o consumidor 

tenha qualificação especial para trabalhar com medidas e aparelhos 

registradores de energia elétrica. Portanto, a declaração da forma que foi 

prestada pela autora na qualidade de consumidora nenhuma valia tem para 

garantir a ré em receber os valores apurados em razão de inspeção 

unilateral realizada. Isso porque o artigo 46 do Código de Defesa do 

Consumidor registra que os contratos que regulam as relações de 

consumo não obrigarão aos consumidores, se não lhes for dada a 

oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 

respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 

compreensão de seu sentido e alcance. Ora, não pode a fornecedora de 

energia suspender ou ameaçá-la de suspensão no fornecimento do 

serviço à autora e/ou querer fazer cobrança - que está com seus 

pagamentos em dia e mesmo que assim não o fosse - sob a alegação de 

revisão de faturamento, onde de forma unilateral foi apurado elevado valor 

para pagamento, por motivo de fraude no medidor de energia elétrica, sem 

que o consumidor tenha tido oportunidade de se defender e de conhecer 

efetivamente os critérios e os modos pelos quais foi realizada a inspeção, 

bem como integralmente conhecer as razões conclusivas da constatação 

de fraude que pretendem justificar a cobrança. O ordenamento positivo 

vigente, nos artigos 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor 

oferecem força suficiente para amparar a pretensão esposada na inicial, 

assim: "art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" "Art. 42 - Na 

cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça". "Art. 71 - Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, 

constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou 

enganosas ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor 

injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, descanso ou 

lazer: pena: detenção de três meses a um ano e multa". Bem por isso e 

sem nenhuma dúvida, afirmo que não é possível a ré cobrar os valores 

questionados, uma vez que estes foram alcançados sob a alegação de 

possível fraude apurada unilateramente, pois a cobrança se coloca como 

ofensiva aos preceitos constitucionais e legais anteriormente citados e 

transcritos. É imperioso ressaltar que nosso Egrégio Tribunal de Justiça 

firmou jurisprudência no sentido de que não ser possível a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica por débito de fatura eventual. “RECURSO 

DE AGRAVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO PRETÉRITO - DISCUSSÃO 

EM JUÍZO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSCRIÇÃO DO NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO. A interrupção do fornecimento de energia 

elétrica mostra-se possível apenas na hipótese de o débito cobrado ser 

referente ao consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente, 

situação que não se amolda ao caso em comento, porque em discussão 

judicial débito pretérito. A discussão judicial do débito pretérito de fatura de 

energia elétrica somada a caução prestada, impede, por ora, a inscrição 

do nome do devedor no rol dos inadimplentes.” (Apelação Nº 4265/2011 - 

tjmt). Nesse mesmo sentido, é a orientação do STJ. Veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Esta Corte possui entendimento 

consolidado no sentido de que há ilegalidade na interrupção no 

fornecimento de água nos casos de dívida contestada em Juízo, referente 

a valores apurados unilateralmente pela concessionária e decorrentes de 

débitos pretéritos, uma vez que o corte configura constrangimento ao 

consumidor que procura discutir no Judiciário débito que considera 

indevido. 2. ADEMAIS, O STJ POSSUI ENTENDIMENTO PACÍFICO NO 

SENTIDO DE QUE NÃO É LÍCITO À CONCESSIONÁRIA INTERROMPER O 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA, EM FACE 

DA EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS LEGÍTIMOS DE COBRANÇA DE 

DÉBITOS ANTIGOS NÃO PAGOS. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, 

AgRg no AREsp 132/PE, AgRg no AREsp 2011/0027099-7, Rel. Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª T., Data da Publicação/Fonte DJe 

27/04/2011) No entanto, ressalvo que a ré tem a via judicial para 

demonstrar efetivamente a ocorrência de fraude e os valores 

eventualmente desviados dos seus cofres pelo autor e assim legitimar 

suas cobranças. Até porque a Cemat dispõe dos recursos processuais e 

de ações previstas na legislação para recebimento de seus créditos, 

inclusive com a responsabilização solidária do proprietário do imóvel, isto 

sem contar na cobrança de multa, juros e correção monetária. Dispondo, 

pois, a ré para a cobrança do valor que reputa devido, não pode a autora 

ficar sujeito à coação assentada na ameaça de interrupção do 

fornecimento de energia, em face de apuratório unilateral, sem a marca do 

contraditório e ampla defesa. Importante salientar que mesmo no feito de 

execução, onde o exequente dispõe de título de crédito pré-constituído, 

revelador da existência de dívida líquida, certa e exigível não é possível ao 

mesmo expor o devedor ao ridículo, com meios coercitivos, devendo o juiz 

determinar o andamento da ação pela maneira menos gravosa para o 

inadimplente. Assim, também não pode a Energisa coagir ao consumidor 

com o corte ou outra forma, quando o recebimento for viável de forma 

menos gravosa, por meio da ação de cobrança, tomando especial relevo o 

fato dos valores serem decorrentes de 'revisão de faturamento, etc...', 

cujos critérios são altamente questionáveis, pois estabelecidos pelos 

tecnocratas do governo, em gabinetes luxuosos, longe da realidade 
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brasileira e em antagonismo com preceitos de defesa do consumidor. 

Registre-se que o embasamento jurídico da ré - para suspender a energia 

- está fincado no art. 75 da Portaria nº 466/97, que repete basicamente os 

dizeres da Portaria nº 222, de 22/12/87, do DNAEE, órgão federal 

vinculado ao antigo Ministério de Minas e Energia. É nessa norma 

administrativa que basicamente a ré se ampara para 'cortar e ameaçar a 

suspensão' da energia elétrica dos consumidores, alegando a famigerada 

'revisão de faturamento' expondo-os ao vexame e ao ridículo, em visível 

posição de fraqueza e impotência diante do absolutismo do Poder Público 

e Econômico. Dando plena validade a posição jurídica adotada nesta 

decisão, vejamos a postura do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado e 

de outros Tribunais desta Nação, espelhados nos julgados adiante: 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte no fornecimento de energia 

elétrica. Serviço essencial. Suspeita de fraude. Defeso corte de 

fornecimento de energia elétrica. Serviço de caráter essencial, sob a mera 

suspeita de fraude na unidade do consumidor" (TJRO - Duplo Grau de 

Jurisdição nº 97.000939-0, julgado em 17 de outubro de 1997). "Ementa. 

Energia elétrica. Corte. Religação. Portaria Ministerial. Código de Defesa do 

Consumidor. Decisão reformada. Não legitima o corte de fornecimento de 

energia elétrica por mera suspeita de fraude decorrente de inspeção 

efetivada unilateralmente pela própria companhia fornecedora, ainda que 

vigente a firmada Portaria do DNAEE e existente contrato de fornecimento. 

Ambos conteriam normas abusivas a teor do que dispõe os arts. 39,VII e 

51, IV e XIII do Código citado, além do que é direito básico do consumidor 'a 

adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral'( art. 6º, X, 

do CDC). Dentro de uma visão moderna da prestação de serviço é 

incompatível a prática adotada pela companhia. Agravo provido. (TJPE - 

Agravo de Instrumento n. 21074-0, 4ª Câmara, julgado em 18/outubro/96). 

"Ementa. Mandado de Segurança. Corte de fornecimento de energia 

elétrica. Medidor danificado. Suspeita de fraude. Consumo e valor 

unilateralmente estipulados pela concessionária. Ilegalidade. Ilegal e 

passível de correção pelo mandado de segurança é a determinação de 

corte no fornecimento de energia elétrica decorrente da recusa de o 

impetrante pagar o consumo e valor unilateralmente estipulados pela 

concessionária que, encontrando medidor danificado e suspeitando de 

fraude, realiza perícia e outras diligências sem facultar seu 

acompanhamento pelo consumidor" (TJRO - Apelação Cível n. 94.003457, 

julgada em 18 de abril de 1995). "Ementa. Reexame de sentença. Apelação 

cível. Mandado de segurança. Empresa concessionária de energia 

elétrica. Inadimplência do consumidor. Suspensão de fornecimento de 

energia elétrica. Portaria n. 222/87, do DNAEE. Inadmissibilidade. Norma 

administrativa sem base legal. Exposição do consumidor ao ridículo. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança do crédito pela 

via judicial própria. 'Writ' deferido. Recurso desprovido. Sentença 

confirmada. Descabe a suspensão (corte) de fornecimento de energia 

elétrica a consumidor inadimplente, expondo-o ao ridículo ou à situação 

vexatória. Não tem supedâneo legal a simples Portaria n. 222/87, do 

DNAEE, de caráter meramente administrativo. Tem aplicação à hipótese o 

art. 42 'caput' do Código de Defesa do Consumidor, legislação norteadora 

das relações de consumo entre concessionária-fornecedora e 

consumidor" (TJMT -Reexame necessário de sentença com recurso de 

apelação cível - Classe II - 27, n. 512, rel. Des. Wandyr Clait Duarte). 

"Energia Elétrica. Corte no fornecimento. Falta de pagamento de tarifa de 

consumo. Medida visando a compelir o usuário a saldar débito. 

Inadmissibilidade . Mandado de segurança concedido. Voto vencido" (RT - 

626/159). "Não existe ilegalidade a apresentação do recurso e preparo em 

comarca diversa ante a determinação contida no provimento nº 13/94 do 

Conselho Superior da Magistratura, inexistindo incompatibilidade com o 

disposto no art. 511 do CPC. A questão da nomenclatura da ação é 

irrelevante porque o art. 282 do CPC não exclui os aforismos Da mihi 

factum, dabo tibi jus aplicando o Juiz o direito ao fato, ainda que aquele 

não tenha sido invocado. Inadmissível se apresenta o levantamento 

unilateral de eventual irregularidade no medidor, ao talante da própria 

concessionária, sem o devido processo legal e ampla defesa, quando a 

mesma possui os meios jurídicos e legais próprios a espécie. (Grifamos) O 

corte indevido do fornecimento de energia é causa suficiente de ofensa a 

mora do usuário, sujeito a compensação de ordem financeira". ( TJMT - 

Apel. Cív. nº 25.089, rel. Juiz Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câm. Cív. 

Apelante: Rede/Cemat. Apelado João Carlos de Oliveira Sanches). Ainda, 

sobre a questão, podemos dizer que o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face 

da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos 

não pagos. De forma que, entendo que na hipótese dos autos deve haver 

a declaração de inexistência do débito. O dano moral constitui prejuízo 

decorrente da dor imputada à pessoa, em razão de atos cujas 

consequências ofendem, indevidamente, seus sentimentos, provocando 

constrangimento, tristeza, mágoa, ou atribulações na esfera interna 

pertinente à sensibilidade moral, definindo-o José Eduardo Callegari Cenci, 

inspirado em Wilson Melo da Silva, "como aquele que diz respeito às 

lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural - não jurídica - em seu 

patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não econômicos. 

Na conformidade desta doutrina, o dano moral teria como pressuposto 

ontológico a dor, vale dizer, o sofrimento moral ou mesmo físico inferido à 

vítima por atos ilícitos, e face de dadas circunstâncias...", acentuando 

esse doutrinador que o “Dano moral é, em síntese, o sofrimento 

experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por 

outrem, direta ou indiretamente derivado de ato ilícito." ("Considerações 

sobre o dano moral e sua Reparação", RT 638/46). Como frisado 

anteriormente, o dever de indenizar encontra suas diretrizes no art. 186 

do Código Civil, ao preconizar que todo aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a 

outrem, fica obrigado a reparar o dano, advindo dessa norma que o dever 

ressarcitório exige a presença da culpa. A propósito, J.M. Carvalho dos 

Santos ensina que: "O essencial para ver a responsabilidade civil não é 

somente a imputabilidade; é preciso também que o fato seja culposo, isto 

é, contrário ao direito. A palavra culpa é empregada aí não no seu sentido 

restrito, mas no seu significado mais lato, abrangendo até o dolo. O nosso 

legislador, não se afastando da doutrina tradicional, conserva a 

responsabilidade civil com fundamento na culpa, provocada ou presumida, 

não acolhendo a nova teoria da responsabilidade sem culpa, tal como quer 

"Unger", e outros juristas de não menor porte." ("Código Civil Brasileiro 

Interpretado", vol. III, 15ª edição, pág. 320/321). O dever de indenizar, 

como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a 

existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal 

entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se 

exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado 

advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva 

ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral. Além disso, para 

configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador 

do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor 

física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira 

intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Pois bem. Tratando-se 

a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de 

serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, 

consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos 

e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado 

de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida 

suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço. Nesse 

ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo 

praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, 

que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido 

(material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí 

advindo. Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua 

reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como 

direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do 

referido dano. O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes 

considerações acerca do conceito de dano moral: (...) é a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte 

efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que 

provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) 

e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)". (Dano Moral. Editora Revista 

dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20). Com efeito, o ônus da 

prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a 

incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o 

nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, 

I, do Código de Processo Civil. Analisando detidamente os documentos 

trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pelo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 386 de 607



requerente não restou comprovado. A meu ver, a emissão da cobrança de 

suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por 

dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Nessa linha, vê-se que o autor não 

logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não 

havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da 

personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe 

constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera 

alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano. 

Sobre o tema, eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO - NÃO COMPROVAÇÃO DE TER 

O USUÁRIO SE BENEFICIADO DA VIOLAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA DE 

CONSUMO - DANOS MORAIS - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

REFORMARA EM PARTE. A aplicação do art. 72 da Resolução nº456/2000 

da ANEEL depende, pela própria redação do preceito normativo, de 

matéria probatória. Assim é que, para aplicá-lo, tem de haver 

comprovação de faturamento inferior ao correto, ou não ter havido 

qualquer faturamento. No caso concreto, ante a análise dos históricos de 

consumo de energia elétrica, tem-se que a violação do medidor constitui 

elemento probatório de intensa fragilidade, o que justifica a manutenção da 

sentença, que declarou indevida a cobrança realizada pela CEMIG. Não 

obstante, é certo que a mera cobrança do débito não dá ensejo à 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0435.10.000747-3/001 - Rel. Des. Geraldo Augusto - Pub. em 

14/08/2013). “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

CEMIG - FRAUDE NA AFERIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA DO APARELHO DE MEDIÇÃO - 

UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO - OFENSA AOS PRINCIPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CONSUMO DE ENERGIA NÃO 

FATURADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS - COBRANÇA DE DIFERENÇAS 

INDEVIDA - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PARCIAL 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - REFLEXO NA 

DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. - A cobrança de valores referentes a suposto erro na 

medição, devido a constatação de violação do aparelho medidor de 

consumo de energia elétrica, deve ser acompanhada de comprovação 

técnica do prejuízo da prestadora. A mera violação do lacre de segurança 

não tem o condão de imputar penalidades ao consumidor pelo dano, pois a 

alteração na medição depende de perícia, com a participação do 

consumidor, para ser demonstrada, sob pena de violação dos princípios 

do contraditório e da ampla defesa. - O dever de indenizar por danos 

morais depende da robusta comprovação dos prejuízos sofridos, bem 

como de sua relevância no plano subjetivo. Nesse contexto, o mero envio 

de cobranças indevidas à residência do autor não tem o condão de 

caracterizá-lo, quando não evidenciado qualquer prejuízo extrapatrimonial 

relevante. - Nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil, no 

processo em que cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 

recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 

honorários e as despesas. (TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0702.11.029494-0/001 - Relª. Desª. Vanessa Verdolim Hudson Andrade 

- Pub. em 07/03/2013). Em sendo assim, o caminho a ser trilhado é da 

procedência parcial da ação. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

'Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação por 

Danos Morais" promovida por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, para declarar a inexistência do débito 

caracterizado pela fatura eventual no valor de R$ 1.543,10 (um mil, 

quinhentos e quarenta e três reais, dez centavos), conforme descrita nos 

autos. Arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Uma vez julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é 

imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a 

compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta 

por cento) para a autora e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme 

a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, 

diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, 

respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da 

ação. Os percentuais de 40% e 60% incidirão sobre a importância de 

R$2.000,00, referentes aos honorários sujeitos à compensação; e, no 

caso do autor, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt. 14/agosto/2.018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003813-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JOSE 

GONZAGA VIEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., 

ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 21 de agosto de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 15 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003813-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO)

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO)

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003813-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JOSE GONZAGA VIEIRA DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JOSE 

GONZAGA VIEIRA DA SILVA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., 

ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, 

da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 21 de agosto de 2018, às 09h30min, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 387 de 607



multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 15 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003738-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILHA DO MEL ADMINISTRADORA DE SEGUROS SC LTDA (REQUERIDO)

VITOR BORGES CAUHY (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003738-60.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA REQUERIDO: ILHA DO MEL 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS SC LTDA, VITOR BORGES CAUHY 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR SINISTRO 

MORTE c/c DANOS MORAIS ajuizada por LUIZ CLAUDIO COSTA SILVA em 

desfavor de ILHA DO MEL ADMINISTRADORA DE SEGUROS SC LTDA e 

VITOR BORGES CAUHY, devidamente qualificados na exordial. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 

13.105/15, designo o dia 21 de agosto de 2018, às 10h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 15 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004314-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para proceder a DISTRIBUIÇÃO da 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA para cumprimento e, em sendo o caso, 

VIA PJE, conforme Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 

2017- CGJ DAPI, BEM COMO para tomar ciência da r. Decisão ID 

13698244.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004157-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BARONI FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004157-80.2018.8.11.0003. 

AUTOR: IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA RÉU: LUIZ BARONI FILHO 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Locupletamento Ilícito ajuizada por 

IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em desfavor de LUIZ BARONI 

FILHO, ambos devidamente qualificados na exordial. Recebo a inicial eis 

que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 

330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 28 de agosto de 

2018, às 08h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 18 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003564-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA NIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003564-51.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSICA NIERI REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por 

JESSICA NIERI em desfavor de DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI e BV 

FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que o 

requerido teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Aduz que, no 

intuito de tomar conhecimento em relação ao referido apontamento, entrou 

em contato com a demandada, oportunidade em que foi informada sobre a 

existência do contrato de n. 12039000191471, no valor de R$31.355,64 

(trinta e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro 

centavos), referente à compra do veículo “Palio N Attractive”, Placa 

OBL3272 e Renavam 546392750. Ressalta que não firmou o referido 

contrato. Sustenta que, em consulta ao sitio eletrônico do DETRAN-MT, 

obteve a informação de que o veículo supramencionado encontra-se 

registrado em seu nome, recebendo diversas multas nas cidades de 

Cuiabá, Várzea Grande e Jaciara, e que o processo de transferência teria 

sido realizado pelo requerido DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI. 

Assevera que está sendo vítima de pessoas de má-fé, as quais teriam 

falsificado e forjado documentos para que a requerente fosse lesada. Por 

conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de urgência para 

exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, bem como a 

busca e apreensão do veículo mencionado. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Por outro 

lado, no tocante à pretensão de que se proceda à busca e apreensão do 

veículo descrito na exordial, verifico que não se fazem presentes os 

requisitos para a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações 
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apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Ademais, consigna-se 

que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de 

Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual 

alteração da situação do quadro probatório. Com essas considerações, 

preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DEFIRO a tutela de urgência para determinar, tão somente, que a 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 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 28 de agosto de 

2018, às 08h30min, para audiência de conciliação, que será realizada na 

sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no 

art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes 

de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 21 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003612-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ROCHA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003612-10.2018.8.11.0003 

AUTOR: JULIANA ROCHA DE SOUZA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc. Trata-se de "AÇÃO DE INDÉBITO" C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIANA ROCHA DE 

SOUZA em desfavor de TELEFONIA BRASIL S/A MÓVEL, ambos 

devidamente qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que a 

requerida teria lançado indevidamente seu nome nos cadastros de 

restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. Aduz que a 

demandada teria emitido boletos de cobrança após o cancelamento da 

linha telefônica, por um serviço não utilizado. Por conta de tais fatos, 

requer a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos 

órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome da 

autora pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida, em razão da alegação de que houve o cancelamento da linha 

telefônica. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos sofridos 

quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao crédito, 

gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, 

consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 296 do 

Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de 

eventual alteração da situação do quadro probatório. 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 28 de agosto 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. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003628-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003628-61.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA RÉU: 

TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA ajuizada por 

LUCIANO LUIZ GONÇALVES ITACARAMBI SANTANA em desfavor de 

TELEFONICA DATA S/A., ambos devidamente qualificados na exordial. O 

autor alega, em síntese, que a requerida teria lançado indevidamente seu 

nome nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito 

inexistente, por serviço jamais contratado. Por conta de tais fatos, requer 

a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos 

órgãos de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e 

junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas 

hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo 

Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pelo requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram que o nome do 

autor pode estar inscrito no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, por um débito que, ao que parece, pode constituir cobrança 

indevida, haja vista o demandante afirmar que inexiste relação jurídica 

entre as partes. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos 

sofridos quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. 

Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 

296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, 

diante de eventual alteração da situação do quadro probatório. 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 
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disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 28 de agosto de 

2018, às 11h, para audiência de conciliação, que será realizada na sala de 

audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, 

caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, 

caso não compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora 

designada, será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à 

dignidade da Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a ser 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 

334, § 8º, Lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004071-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004071-12.2018.8.11.0003. 

AUTOR: RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES RÉU: OI S.A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA ajuizada por RODOLFO RAFAEL RODRIGUES ALVES em 

desfavor de OI S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. O autor 

alega, em síntese, que a requerida teria lançado indevidamente seu nome 

nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de um débito inexistente. 

Aduz que referido débito foi adimplido em 21 de junho de 2017, em valor a 

maior do que o negativado. Por conta de tais fatos, requer a concessão de 

tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos de restrição ao 

crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o 

que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da 

Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pelo requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome do autor pode estar inscrito no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por um débito que, ao 

que parece, pode constituir cobrança indevida. O perigo de dano é 

evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome inserido no 

rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à sua 

credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

exclua o nome da parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção 

ao Crédito - SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 30 de agosto de 2018, às 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. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004299-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO SENA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004299-84.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: CONCEICAO SENA DE SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por CONCEIÇÃO SENA DE 

SOUSA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, ambos devidamente 

qualificados na exordial. A autora alega, em síntese, que a requerida teria 

lançado indevidamente seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, 

em razão de um débito inexistente. Por conta de tais fatos, requer a 

concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos órgãos 

de restrição ao crédito. Apresenta pedidos de natureza final e junta 

documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. 

Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código de Processo Civil: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia (...)”. A probabilidade 

do direito alegado pela requerente se consubstancia na própria narrativa 

fática apresentada na inicial, bem como nos documentos acostados aos 

autos, os quais demonstram que o nome da autora pode estar inscrito no 

banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por um débito que, ao 

que parece, pode constituir cobrança indevida. O perigo de dano é 

evidente, diante dos prejuízos sofridos quando se tem o nome inserido no 

rol dos órgãos de proteção ao crédito, gerando restrições à sua 

credibilidade na vida civil e comercial. Ademais, consigna-se que a tutela 

deferida poderá, nos termos do artigo 296 do Novo Código de Processo 

Civil, ser modificada a qualquer tempo, diante de eventual alteração da 

situação do quadro probatório. Com essas considerações, preenchidos os 

elementos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, 

exclua o nome da parte autora do banco de dados do Serviço de Proteção 

ao Crédito - SCPC/SERASA, em relação ao apontamento sub judice, até 

ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária, que desde já 

aplico no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de 

descumprimento, a qual será revertida em favor da parte requerente, 

consoante preconiza o artigo 497 e 537 do CPC/15 e artigo 84, §4º do 

Código de Defesa do Consumidor. Conforme o disposto no artigo 334 da 

Lei 13.105/15, designo o dia 30 de agosto de 2018, às 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. RONDONÓPOLIS, 28 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003926-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BORBA DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DA SILVA NUNES VANNI OAB - MT12391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003926-53.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARCIO BORBA DA SILVA RÉU: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C EXIBIÇÃO DE 

CONTRATO COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPATÓRIA ajuizada 

por MÁRCIO BORBA DA SILVA em desfavor de DISAL ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA., ambos devidamente qualificados na exordial. O 

autor alega, em síntese, que firmou com a Ré Contrato de Participação em 

Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Veículo Automotor, em 10 

de maio de 2012, sob o GRUPO 2396 e COTA 167.1, com prazo de 

duração de 75 (setenta e cinco) meses, cujo objeto seria o veiculo PARATI 

1.6 e pagamentos mensais através de boleto bancário. Aduz que o valor 

do bem objeto do contrato, até a emissão do boleto vencível em 

15/08/2017, era de R$ 39.813,00 (trinta e nove mil, oitocentos e treze 

reais), sendo as parcelas ajustadas na quantia de R$ 713,37 (setecentos 

e treze reais e trinta e sete centavos). Relata que, a partir do início do mês 

de agosto de 2017, passou por dificuldades financeiras, ficando 

inadimplente em relação a algumas parcelas. Afirma que já pagou à 

requerida o valor referente a 62 (sessenta e duas) parcelas do contrato 

entabulado, bem como alega que já foi contemplado, encontrando-se em 

posse do bem objeto do contrato. Sustenta que, diante da situação de 

inadimplência, solicitou uma adequação da dívida às suas condições 

financeiras; no entanto, não logrou êxito. Alega que a demandada teria 

informado que cobrava 2% de multa, mais 0,033 de juros ao dia, e que o 

sistema não permitia outra forma de negociação. Ressalta que a Ré 

bloqueou o acesso às informações que possuía pela internet, não 

conseguindo obter cópia e nem extrato financeiro do seu contrato. Por 

conta de tais fatos, pleiteia o requerente o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinado que a demandada se abstenha de 

inscrever seu nome no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito e que seja mantido na posse do veículo consorciado. Postula, 

ainda, autorização para que consigne os valores mensais incontroversos, 

referentes às parcelas vencidas e vincendas, de modo a elidir eventual 

mora da parte postulante. Requer, ainda, seja determinado que a ré exiba 

o Contrato de Participação (Consórcio) em exame. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 2º, do Novo Código 

de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, 

verifico que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da 

tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor 

análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável, a priori, a 

formação do contraditório. Desse modo, não obstante a documentação 

trazida aos autos pelo demandante, é certo que não há elementos seguros 

o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o 

que demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que 

fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor 

apuração. No caso em tela, não restou evidenciada a onerosidade 

excessiva alegada, de modo a justificar o depósito das parcelas vencidas 

e vincendas na forma pretendida, em valor inferior ao pactuado, uma vez 

que as cláusulas do contrato entabulado entre as partes permanecem 

íntegras e obrigam ambos os contratantes, sendo descabida, portanto, a 

alteração unilateral das disposições contratuais quanto à forma e prazo de 

quitação do débito. De igual modo, entendo descabida a pretensão de que 

a requerida se abstenha de inscrever o nome do demandante em órgãos 

protetivos do crédito, bem a manutenção na posse do veículo em favor do 

autor, quando o inadimplemento do contratado não é negado. Registre-se 

que a consignação de valor inferior ao pactuado não tem o condão de 

elidir a mora e seus efeitos. Nesse sentido, colham-se os seguintes 

julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA – DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO 

AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO 

VEÍCULO – RECURSO IMPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o 

deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 

1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da 

mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada 

em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração 

de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela 

incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente 

arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos 

contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou 

expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no 

sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do 

financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 

992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos 

cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). A consignação de valor inferior 

ao pactuado não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, 

remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos 

cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos 

instrumentos legais para reaver o bem. Inexistindo argumentos capazes 

de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJ-MT, AI 

99985/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

25/11/2016). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DA PARCELA 

DO PLANO DE SAÚDE QUE O CONSUMIDOR ENTENDE SER DEVIDO – 

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 300 DO CPC – AJUSTE PELO INPC – 

DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Para 

a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC, exige, a presença 

de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inviável o 

deferimento de antecipação da tutela para autorizar a consignação em 

pagamento dos valores das mensalidades entendidas como devidas se 

não evidenciada, com considerável grau de verossimilhança, a alegada 

abusividade dos valores atualmente cobrados pela operadora do plano de 

saúde.” (TJMT, ED 174169/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 

31/03/2017). Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir 

pela probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Por outro lado, verifico que o autor busca a revisão de cláusulas 

do contrato que se encontra em poder da parte requerida, pois alega que 

esta não entregou as vias pertinentes ao requerente, cuidando-se de 

documento comum que está em poder exclusivo da ré. Desse modo, 

DEFIRO o pedido de exibição formulado, DETERMINANDO à requerida que 

traga aos autos, quando da apresentação da contestação, o contrato 

objeto da lide. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo 

o dia 04 de setembro 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 
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termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003974-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003974-12.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERIKA RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: N C IMOVEIS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ERIKA 

RODRIGUES DA SILVA em desfavor de NC IMÓVEIS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. A autora alega, em síntese, que 

firmou com ré contrato particular de compra e venda de n. 03274, para 

aquisição de um imóvel localizado no empreendimento denominado Jardim 

da Mata. Aduz que já realizou o pagamento de 16 (dezesseis) parcelas, 

com o sinal, somando a importância de R$ 16.726,00 (dezesseis mil, 

setecentos e vinte e seis reais). Relata que, desde 2016, passa por 

dificuldades financeiras, havendo procurado a Requerida para propor a 

rescisão contratual, com a devolução dos valores pagos, ainda que com 

retenção de uma pequena parte pela requerida. Contudo, alega que a 

demandada teria proposto o ressarcimento no valor de R$ 7.256,28 (sete 

mil, duzentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos), cerca de 

40% (quarenta por cento) do valor pago pela demandante. Ressalta que 

seu nome foi negativado depois que se recusou aceitar aludida proposta. 

Por conta de tais fatos, pleiteia a requerente a concessão da tutela de 

urgência, a fim de que seja determinada a exclusão do seu nome do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinada a 

restituição da integralidade dos valores pagos. Apresenta pedidos de 

natureza final e junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. 

Decido. Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não 

incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de 

tutela de urgência. “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. (...) § 2o A tutela de 

urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(...)”. A probabilidade do direito alegado pela requerente se consubstancia 

na própria narrativa fática apresentada na inicial, bem como nos 

documentos acostados aos autos, os quais demonstram, em princípio e 

análise sumária, que a cláusula penal que dispõe acerca da porcentagem 

sobre o valor do imóvel/contrato pode ser abusiva e se mostrar 

excessivamente onerosa para o consumidor, nos termos do art. 51, §1º 

do CDC. No caso em tela, verifico que a demandante não possui mais 

interesse na continuidade do contrato e teve seu nome incluído no banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito em razão da continuidade da 

cobrança das parcelas. O perigo de dano é evidente, diante dos prejuízos 

sofridos quando se tem o nome inserido no rol dos órgãos de proteção ao 

crédito, gerando restrições à sua credibilidade na vida civil e comercial. 

Por outro lado, é descabida a pretensão de que seja declarada a rescisão 

do contrato e determinada a restituição dos valores pagos pela 

demandante neste momento processual, o que demanda dilação probatória 

e deverá ser apreciado quando da análise do mérito da demanda. 

Ademais, consigna-se que a tutela deferida poderá, nos termos do artigo 

296 do Novo Código de Processo Civil, ser modificada a qualquer tempo, 

diante de eventual alteração da situação do quadro probatório. Com essas 

considerações, preenchidos os elementos do artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência para determinar, tão 

somente, que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à 

exclusão do nome da parte autora no banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito, em relação ao apontamento sub judice, suspendendo 

as cobranças das parcelas vincendas atinentes ao contrato objeto da lide, 

sob pena de multa diária, que desde já aplico no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento, a qual será revertida em 

favor da parte requerente, consoante preconiza o artigo 497 e 537 do 

CPC/15 e artigo 84, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o 

disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, designo o dia 04 de setembro de 

2018, às 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. 

RONDONÓPOLIS, 29 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732922 Nr: 13022-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DA CRUZ, FAUSTINA ALVES DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 

DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - OAB:23583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca de fls. 400/402, requerendo, para tanto, 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 440460 Nr: 9129-91.2010.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILOIR DELLA LIBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO o procurador da parte autora da certidão de 

fls. 174, vez que a intimação anterior não saiu em nome deste patrono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427138 Nr: 9359-70.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO HENRIQUE BOTTERI NEGRÃO, 

HENRIQUE AUGUSTO BOTTERI NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:MT/7.838-A, RENATO GONCALVES RAPOSO - 

OAB:9892 - B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18.396 MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737354 Nr: 227-13.2014.811.0003

 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): ELETRO TECNICA COROTE LTDA -ME, LUIZ 

FERNANDO BERTONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor acerca da r. Sentença de fls. 62, nestes termos:

"Vistos etc.

Diante do cumprimento da avença entabulada pelas partes, JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, “b”, da Lei 13.105/15.

 Ficam as partes dispensadas do pagamento de eventuais custas 

processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 3°, do CPC/15.

Honorários na forma pactuada.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719856 Nr: 897-85.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HECKLER PIPER, MARIA ALVES DE 

SOUZA PIPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca das informações de fls. 108/111, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735604 Nr: 15127-35.2013.811.0003

 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: JADY NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, a contrarrazoar o Recurso de Apelação de folhas nº 157/166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722272 Nr: 3287-28.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO JOSE LOPES, ORLEI FABIANO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 impugnar 

a Contestação de folhas nº 97/99.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736867 Nr: 16120-78.2013.811.0003

 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: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA BATISTA RODRIGUES BRUNO, 

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO, PAULO ANTONIO PEREIRA, 

JUCIANE PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 167, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725784 Nr: 6742-98.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR FARIA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4.729-A MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, a contrarrazoar o Recurso de Apelação de folhas nº 121/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 802817 Nr: 15525-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora da r. Sentença de fls. 60, nestes 

termos:

"Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

da ação (fls. 59).

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência da 

ação exteriorizada pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, nos estritos limites 

enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Custas pelo autor. Sem honorários.

Proceda-se a baixa da restrição do bem objeto da demanda.

 Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724780 Nr: 5749-55.2013.811.0003

 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: ADALBERTO BENTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca da perícia de fls. 166/170, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 765048 Nr: 15874-48.2014.811.0003

 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: DOLORES SALETE BEDIN GOTTARDI, NEILA GOTTARDI, 

NABI CICERO GOTTARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO 

- OAB:19274/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT12903

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos INTIMANDO os procuradores das partes da r. Sentença 

de fls. 78/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 746532 Nr: 5910-31.2014.811.0003

 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: MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE PRISCILA GENTIL OLIVEIRA, OSMAR 

GONÇALVES, MARIA APARECIDA RODRIGUES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da certidão de fls. 97, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 769336 Nr: 1856-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 204/206, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 752274 Nr: 8891-33.2014.811.0003

 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: BENEDITO DE SOUSA MOTA, MARINALVA LIMA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A FIRMA IRMÃOS TRIVELLATO & CIA LTDA, 

ADÃO RODRIGUES, A FIRMA IRMÃOS TRIVELLATO & CIA LTDA, GILVANE 

DA SILVA FREITAS, VIGORELLI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES 

S.A, JOSE JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 89, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426837 Nr: 9022-81.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PONTO FRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE JESUS 

MARQUES - OAB:4862/MS, DECIO FREIRE - OAB:2255-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte exequente para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias conforme R. decisão de fls. 190, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 822114 Nr: 3646-70.2016.811.0003

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEVERSON ALOIZIO MACIEL BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes acerca da r. Sentença de fls. 63, 

nestes termos:

"Vistos etc.

Ressai dos autos que a parte autora ingressou com pedido de desistência 

do presente ação de busca e apreensão. (fl.60)

Dispõe o artigo 485 da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil), em 

seu inciso VIII:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

(...)"

Ante o exposto, em cumprimento aos limites procedimentais da Lei nº 

13.105/15, HOMOLOGO, por sentença, a manifestação de desistência do 

incidente exteriorizado pela parte autora. Via de consequência, JULGO 

EXTINTO O presente processo, sem resolução de mérito, nos estritos 

limites enunciativos do artigo 485, inciso VIII, da Lei nº 13.105/15.

Proceda-se à baixa da restrição efetuada sobre o veículo objeto da lide.

Custas pelo requerente.

 Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com as devidas baixas e 

anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 732445 Nr: 12656-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO QUIROGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:198.040-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, contrarrazoar os Embargos de Declaração de folhas nº 104/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 777652 Nr: 5320-20.2015.811.0003

 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: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVELINA ANTONIA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Contestação de folhas nº 111/113.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722403 Nr: 3416-33.2013.811.0003

 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: CLEBER LUIZ CASARI SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

UNIDOS S C LTDA (LABORATÓRIO SANTA CASA), JEFFERSON JAMIL 

MARIANO DA SILVA, MATERCLIN CLÍNICA MATERNIDADE E PRONTO 

SOCORRO S/C LTDA, LUCIANA ABREU HORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE RAMOS MOREIRA - 

OAB:18.006, Juliana Vieira Martins da Silva Hister - OAB:15544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 MT, ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCO AURÉLIO CAMPOS DE TOLEDO - 

OAB:MT/5984

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815096 Nr: 1252-90.2016.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDMILA LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procuradore da parte autora, para 

manifestar no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735036 Nr: 14716-89.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO MOTO ESCOLA EDUCAR LTDA, LIA 

TERESINHA LANGE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES R. LANGE DE PAULA 

- OAB:11.922 OAB/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735031 Nr: 14713-37.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOVEL TRANSPORTES OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON PASINATTO, JOSE MARCELO DIAS 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenir Franceschi Júnior - 

OAB:24.055-SC, Jeferson M. de Moura Ferro - OAB:11.802

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754600 Nr: 10085-68.2014.811.0003

 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: ADEMAR JOSÉ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTAU S/A INDUSTRIA E COMERCIO, CLARA 

LUCIA ARANTES MARTINS, ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID, HÉLIO 

MARTINS BORGES, MARTAU S/A INDUSTRIA E COMERCIO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 102, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 35161 Nr: 9945-98.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A (ANTIGO BANCO FRANCÊS 

E BRASILEIRO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 
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OAB:1366, SILENO REZENDE DE TAVARES - OAB:5652/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 725711 Nr: 6669-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME RODRIGUES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOEING - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715004 Nr: 10256-93.2012.811.0003

 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: MARCIO FARIA DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO MARCOLINO DA SILVA, CLEUSA 

DA SILVA AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:OAB/MT 16.145, WANDERSON CLAYTON PESTANA - 

OAB:16.728-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 728783 Nr: 9552-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURINO BRAGA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 750666 Nr: 8105-86.2014.811.0003

 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: TATSUO HATORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADU SAFFE NETO, ROSANEA MARIA SAFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON PABLO F. DE 

CAMARGO - OAB:MT - 15.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certfifico e dou fé que deixei de proceder a intimação da parte requerida 

para contrarrazoar os Embargos de Declaração de fls. 43/57, tendo em 

vista que o requerido não possui advogado nos autos.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-60.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE APARECIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - MT16660/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004816-60.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 13496451 e, ante a concordância da credora no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

477,52 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) 

e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 14043969, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. Intime a requerida 

para pagamento das custas processuais descritas no cálculo do Id. 

13742250, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000605-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR CONCEICAO DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000605-78.2016.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 12217979 e, ante a concordância do credor no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

2.540,60 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos) e 

seus acréscimos, na forma indicada no Num. 12778396, observando os 

termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 66/2018-CNJ. Remeta os autos à 

contadoria judicial para apuração das custas processuais conforme 

condenação imposta na sentença, intimando a requerida para pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis. Após, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003552-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSA PEREIRA BRUNK (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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003552-71.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a presença de 

menor no polo ativo da lide, ouça o representante do Ministério Público, 

nos termos do artigo 178, II, do CPC. Intime a requerida para efetuar o 

recolhimento das custas processuais descritas no cálculo do Id. 

13760380, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem 

manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento 

competente para as providências cabíveis. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 

de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000924-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO PEREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIO MAGALHAES MEDEIROS OAB - RS0060702A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000924-46.2016.8.11.0003 Vistos etc. Defiro o pedido de 

levantamento dos valores incontroversos, observando os dados 

bancários fornecidos sob o Id. 13366866 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ. Ato contínuo, remeta os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do débito exequendo remanescente, bem como para apuração 

das custas processuais, devendo ser observado o disposto no acórdão 

proferido pelo e. Tribunal de Justiça (Id. 13252285, 13252286, 13252287 e 

13252288). Vindo o cálculo, intime a instituição financeira requerida para 

pagamento da parte que lhe cabe. Após, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004291-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FRAGA FILHO (REQUERENTE)

JUSSARA BEATRIZ PEREIRA FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA OAB - MT18822/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004291-44.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar 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, 14 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010092-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY BARBOZA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Vistos etc. O atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o 

princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o 

princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in 

“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por 

artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 
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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, 14 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003590-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SMI NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO 91891019104 (RÉU)

JOSIANE DA SILVA SOUSA (RÉU)

JOCEMAR DA SILVA CASSEMIRO (RÉU)

FLAVIO SILVA CASSEMIRO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Vistos etc. O atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o 

princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o 

princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in 

“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por 

artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008874-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SUEKO YAMASSAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DA FUNILARIA RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)

IVON RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Vistos etc. Certifique Sra. Gestora o decurso de prazo para apresentação 

de contestação pelos requeridos. Ato contínuo, considerando que o atual 

Código de Processo Civil adota, expressamente, o princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca do que entendem elas sobre as questões 

de fato e direito supostamente controvertidas. Embora o novo 

ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de audiência para 

se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta 

que seja oportunizada a manifestação específica acerca das provas, o 

que garante a celeridade do processo. Destarte, visando garantir a efetiva 

participação dos litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução 

da lide, intime as parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, 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. 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, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002647-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. MACHADO ROCHA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGOR LIMA DE MELO - ME (EXECUTADO)

ADRIELE DINA DO NASCIMENTO MUNIZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002647-32.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a exequente 

para trazer cópia legível da Declaração de Informações Socioeconômicas 

e Fiscais (DEFIS) do exercício de 2018, Ano Calendário 2017, no prazo de 

05 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de agosto 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006365-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R R INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES BALANCEADAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1006365-37.2018.8.11.0003 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, 

14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006374-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRAILDE DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006374-96.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006378-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA OAB - MG86425 (ADVOGADO)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS SCHILLING (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006378-36.2018.8.11.0003 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, 

14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006449-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NEVES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1006449-38.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o autor, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006403-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006403-49.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime o credor 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a mora nos termos do 

artigo 2º, §2º do Decreto Lei nº 911/69, vez que restou frustrada a 

entrega da notificação ante a informação de “mudou-se", sendo que neste 

caso torna-se inválida a notificação extrajudicial devolvida. Ainda, observo 

que o valor atribuído à causa não corresponde ao proveito econômico 

descrito no cálculo constante nos autos (Num. 14663202 - Pág. 9). Assim 

nos termos do artigo 292, §3º, do CPC, atribuo à causa o valor de R$ 

13.580,18 (treze mil, quinhentos e oitenta reais e dezoito centavos). 

Proceda as alterações necessárias no feito para que conste o valor 

acima, devendo o credor promover o recolhimento da diferença das 

custas processuais/taxa judiciária, juntando os respectivos 

comprovantes, no mesmo prazo supra. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002287-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALTO GONCALVES JUNIOR (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009175-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DIAS DE MORAIS FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN SALVIANO DOS SANTOS OAB - MT0012851A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANGELO DALLA VECHIA (RÉU)

CENTRO DIAGNOSTICO DE RONDONOPOLIS S.A. (RÉU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

HENRIQUE MANUEL DE BARROS OLIVEIRA (RÉU)

JOSE SOARES DE SOUSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO)

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT0015559A (ADVOGADO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DAS CONTESTAÇÕES E 

DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004309-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MINORU TAJIRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DOTA JUNIOR OAB - MT23190/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DOS REIS VASCONCELOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1004309-65.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 05 de setembro de 2018 

às 17h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000875-05.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1000875-05.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 16h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000520-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOMINGOS MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA MORAES DE LIMA OAB - MT0017530A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1000520-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000958-21.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAMOS ANASTACIO (AUTOR)

LUISA RAMOS DA CRUZ (AUTOR)

PALONY ELIEZE RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1000958-21.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 17h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003643-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTO CASSIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CD. PROC. 1003643-98.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 19 de setembro de 2018 

às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

27 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010145-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSMARIANA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000239-68.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERNANDO LOURENCO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000809-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (RÉU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002880-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VENTORIN DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001711-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA CAVALCANTE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005371-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005371-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000085-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON EUCLIDES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO 

PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004117-69.2016.8.11.0003

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 MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007861-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L VACARO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOPRINT COMUNICACAO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP 

(RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003354-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALBINO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003751-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SANTOS PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000410-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001935-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA BRITO COMERCIO DE ALUMINIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA DA SILVA OAB - SP227256 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SENDESKI ALUMINIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

CERTIFICO QUE TORNO SEM EFEITO A INTIMAÇÃO ID. 145 63340 EM 

RAZÃO DE ERRO MATERIAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006058-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROZALINA MARCIANA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

NOVA CASA BAHIA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008276-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WERIC MARQUES DA SILVA (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008272-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO)

THAYS NATANNE MACENA PEREIRA OAB - MT24444-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO OAB - SP200863 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003586-12.2018.8.11.0003

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:

MURILLO OLIVEIRA BEZERRA (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 no id.13906955. Decorrido este prazo, fica, desde já, intimado 

para dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003516-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LUCAS DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816777 Nr: 1836-60.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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. 67/68), bem como, providenciar o andamento 

do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação 

intimar a parte pessoalmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788385 Nr: 9583-95.2015.811.0003

 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: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA MARYELLEN SILVA OLIVEIRA, JONAS 

BASSI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224.979/SP, MARIA CECÍLIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO - 

OAB:112.333/SP, Thiago Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222

 .Código nº 788385.

Vistos etc.

I - Tendo em vista a manifestação à fls. 140, com a reiteração dos pedidos 

contidos na reconvenção, intime os reconvintes/embargantes para que 

proceda o recolhimento das custas processuais descritas nos cálculos à 
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fls. 143/144, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento 

da reconvenção.

II - Intime a autora para manifestar acerca dos embargos monitórios e 

documentos que o instruem no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

artigo 702, §5º do CPC.

III - Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450891 Nr: 6071-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAÍS EMANUELE DE OLIVEIRA FAGOTTI, CLÁUDIA DE 

OLIVEIRA FAGOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA CLEMENTE FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer contradição a ser sanada, rejeito 

os embargos de declaração interpostos e imponho a embargante o 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433285 Nr: 1950-09.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DA SILVA CAMPOS, CLEMIR DE OLIVEIRA 

GRACHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE DATSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE F Z DE 

MENDONCA - OAB:MT/7130

 .Código nº 433285. Vistos etc. 1.0 - Certifique a Sra. Gestora o decurso 

do prazo de intimação da decisão à fls. 241, para posterior apreciação do 

pedido de levantamento. 2.0 - Vê-se que o credor vale-se do meio menos 

oneroso para o alcance de sua pretensão, sendo certo que não cabe ao 

Poder Judiciário promover diligências cabíveis à parte interessada, motivo 

pelo qual indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS. 3.0 - 

Observa-se à fls. 240 que houve nova tentativa de localização de veículos 

em nome do devedor com a utilização do Sistema RenaJud em 16.05.2018. 

Assim, indefiro o pedido à fls. 243. 4.0 - O exequente pugna pela 

expedição de ofício a Caixa Econômica Federal para que informe o saldo 

existente em nome do executado no saldo do FGTS para posterior 

efetivação de penhora para liquidar o débito relativo aos honorários 

advocatícios. O artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/90, prevê que as contas 

vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, exceto para os 

casos de prestação alimentar/pensão alimentícia, o que não é o caso dos 

autos. (...) Assim, como o crédito do exequente não se enquadra na 

hipótese excepcional que autoriza a constrição do saldo do FGTS, indefiro 

o pedido. Intime. Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 708732 Nr: 3607-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVADOR CORREA DA SILVA, ALAECIA SANTOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELDER DOS REIS, EMIDIO DOURADO LEAL, 

SELMA REGINA TORRES, FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, MARLI 

ALVES LEITE LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT, TIAGO RODRIGUES CUSTODIO - 

OAB:10.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 .Código nº 708732.

Vistos etc.

Intime o patrono do autor para que subscreva a petição à fls. 312/321, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do seu não conhecimento, eis que se 

encontra apócrifa.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443935 Nr: 12604-55.2010.811.0003

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO LARA 

MOSQUEIRO - OAB:MT/11.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 Código Processo nº. 443935

Vistos etc.

 Intime o requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 798725 Nr: 13795-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTORIO, 

ROSEMARY MALUF FECHENER VICTÓRIO, ELSON MOREIRA DOS 

SANTOS, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, WALKYRIA LEÃO FERREIRA, 

MARIA DAS DORES RIBEIRO DOS SANTOS, MAAROUF YOUSSEF MERHI 

MERHI, AYDA YOUSSEF MERHI, AFIF YOUSSEF MERHI, AGNALDO DA 

SILVA TENORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - - 

OAB: 5152-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Código Processo nº. 798725

Vistos etc.

 Intime a requerente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig
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 Cod. Proc.: 40384 Nr: 1635-55.1985.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JOSE RODRIGUES FILHO, AURIDES 

FAVARO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON HONORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 40384

 Vistos etc.

ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES FILHO REPRESENTADO POR AURIDES 

FAVERO RODRIGUES, qualificados nos autos, ingressaram com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO que move em face de ESPÓLIO DE WILSON HON[ORIO DA 

SILVA, também qualificado no processo.

A representante do espólio foi intimada, na pessoa do advogado, 

legalmente constituído nos autos, para promover o regular andamento do 

feito, porém quedou-se inerte.

Intimada por carta com AR (fls. 161-v), para promover o regular 

andamento do feito, nada manifestou (fls. 162).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

exequente em promover os atos necessários para o regular andamento do 

feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da parte autora em atender a 

determinação judicial, haja vista que deixou de dar o impulso necessário 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, apesar de intimado 

pessoalmente para tal finalidade.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demandada, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Deixo de condenar 

em custas processuais, vez que beneficiário da justiça gratuita, bem como 

deixo de arbitrar verba honorária uma vez que a angularização processual 

não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416961 Nr: 12599-04.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMILE TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVALDO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:30.959PR

 Processo Código nº. 416961

Vistos etc.

Para análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

faz-se necessária a instauração de incidente em autos apartados, a 

serem distribuídos por dependência, cujo procedimento está previsto nos 

artigos 133 a 137 do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE 

OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. A partir da entrada em vigor 

do Novo Código de Processo Civil, a análise do pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica depende da instauração do 

incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do NCPC. No caso, na 

forma do disposto no art. 133 do CPC/2015, o pedido deverá ser autuado 

como incidente, com o recolhimento das custas devidas. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070259197, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José 

Wasserstein Hekman, Julgado em 31/08/2016)

Assim, intime uma vez mais o credor, para que proceda a 

desconsideração da personalidade jurídica, na forma prevista no artigo 

133 e seguintes do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 291953 Nr: 6428-41.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA DIVINA ANTONIA DA SILVA, KHETELIN 

LOHYNNY SILVA, GEOVANA MARCELA DA SILVA CONSTANTINO, 

LAUANNY VITORIA DA SILVA CONSTANTINO, MARCELO DE OLIVEIRA 

CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DE CARVALHO, GERALDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, HOSPITAL SAMARITANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5681, ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/1418, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT, 

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B, Valdirene 

Jesus de Souza - OAB:MT 18.465

 Código Processo nº 291953

Vistos etc.

 I – Intime os credores, na pessoa do seu advogado regularmente 

constituído nos autos, pelo DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos matrícula atualizada nº 3.997 do CRI de Poxoréo/MT, do imóvel 

que pretende penhorar.

II – Cumpra.

 Rondonópolis – MT, 09 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416758 Nr: 12418-03.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL MUHAMAD ABDEL 

JALIL - OAB:MT/5794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ISMAEL MUHAMAD 

ABDEL JALIL, para devolução dos autos nº 12418-03.2008.811.0003, 

Protocolo 416758, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706744 Nr: 1478-37.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINÉIA DUTRA DE CASTRO ME, LUCINÉIA 

DUTRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELLY CRISTINA 

ROCHA CAMPOS, para devolução dos autos nº 1478-37.2012.811.0003, 

Protocolo 706744, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785148 Nr: 8242-34.2015.811.0003

 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: LEISLA MOURA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE 

PEDRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13547

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIVILSON JOSE 

GUIMARAES, para devolução dos autos nº 8242-34.2015.811.0003, 

Protocolo 785148, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804246 Nr: 16005-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEOMAR DE LIMA LUIZ MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE CARVALHO E 

SILVA - OAB:OAB/SP 25.639

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 16005-86.2015.811.0003, Protocolo 

804246, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806503 Nr: 16847-66.2015.811.0003

 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: RUBENS MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTENIO RONDON JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILSON NOVAES 

PORTO, para devolução dos autos nº 16847-66.2015.811.0003, Protocolo 

806503, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 821712 Nr: 3509-88.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS KARA JOSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR JACOB, WENDELL PEREIRA 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LORENA DE 

OLIVEIRA FERREIRA NATES, para devolução dos autos nº 

3509-88.2016.811.0003, Protocolo 821712, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713277 Nr: 8387-95.2012.811.0003

 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: HELIO PERES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CRISTIANE AQUINO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 8387-95.2012.811.0003, 

Protocolo 713277, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MONALISA 

MENDONÇA SANTANA, para devolução dos autos nº 

15847-31.2015.811.0003, Protocolo 803819, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797600 Nr: 13314-02.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO DIAS GOULART, VERA LUCIA 

GOULART, JULIO CESAR GOULART, MARCOS ANTONIO GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4112, MIGUEL ARCÂNGELO TAIT - OAB:56118-A, 

SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5257/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRO 

RIBEIRO MARTINS, para devolução dos autos nº 13314-02.2015.811.0003, 

Protocolo 797600, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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 

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
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

208-47.1990.811.0003, Protocolo 14676, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

16504-51.2007.811.0003, Protocolo 402989, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VLADIMIRO 

AMARAL DE SOUSA, para devolução dos autos nº 

16505-36.2007.811.0003, Protocolo 402993, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815392 Nr: 1362-89.2016.811.0003

 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: SPL, MIRELLE APARECIDA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CESAR ALVES COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 CD. PROC. 815392Vistos etc.Compulsando os autos, vê-se que, 

conforme manifestação constante à fls. 272/276, bem como em consulta 

ao Sistema Apolo, resta configurada a existência de conexão desta ação 

com a de código nº 791090, a qual tramita perante a Primeira Vara Cível 

desta Comarca.(...)Desse modo, observando a data de distribuição das 

mencionadas ações, é possível concluir que a prevenção ocorreu para 

aquele juízo, de modo que declino da competência para processar e julgar 

o presente feito e determino sua remessa ao Juízo competente, qual seja, 

o juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca.Promova as anotações e 

a l t e r a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . I n t i m e .  C u m p r a .  E x p e ç a  o 

necessário.Rondonópolis-MT, 03 de agosto de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 771641 Nr: 3013-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA - EPP, 

JOSE ARLINDO CORREIA, JOSELITO ARLINDO CORREA, MARIA ARLINDA 

CORREA, LIDIA BUSANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Código Processo nº. 771641Vistos etc.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.(...).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, 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 especificação das 

p r o v a s  p e l a s  p a r t e s ,  v o l t e m - m e  c o n c l u s o s . I n t i m e . 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 746960 Nr: 6143-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRESSAN LOGISTICA TRANPORTES LTDA, 

MARIA ARLINDA CORREIA, JOSELITO ARLINDO CORREA, MARIA 

ARLINDA CORREA, JOSE ARLINDO CORREIA, LIDIA BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B

 Código Processo nº. 746960

Vistos etc.

Intime o credor para manifestação da certidão à fls. 141, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 10 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 20021 Nr: 763-06.1986.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHMAD CHAOUKI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGUES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Código Processo nº. 20021

Vistos etc.

Intime o credor na pessoa do patrono constituído para que traga aos 

autos, o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciação do pedido constante no item 

“2” à fls. 181.

Rondonópolis-MT, 09 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712416 Nr: 7482-90.2012.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENITA ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO 

DE FLS. 143 A SEGUIR TRANSCRITA:" Certifico que o comprovante de 

diligência recolhida à fls. 141 verso é inferior ao valor do bairro do 

endereço constante na petição de fls.134, motivo pelo qual deverá 

recolher a diligência corretamente para cumprimento do mandado."BEM 

COMO PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) 

SENHOR (A) OFICIAL (A) DE JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002831-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FATIMA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002831-85.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela de urgência para compelir a requerida a liberar 

a carta de crédito contemplada por meio de lance. O artigo 300 do CPC, 

prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo 

como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o 

perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, 

não resta evidenciado o perigo do dano e do resultado útil do processo, 

para ensejar o deferimento da tutela pleiteada, vez que a contemplação 

ocorreu em 26.10.2018 e o autor somente ingressou com o presente feito 

em 18.04.2018, não demonstrando a ocorrência de prejuízo com a 

negativa da requerida. Portanto, vê-se a necessidade de instaurar-se a 

instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o 

dano irreparável ou de difícil reparação. Ex positis, na ausência de provas 

quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. 

No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002121-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002121-65.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 

Determino a restrição judicial do veículo (EQZ9870), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis-MT, 

14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, 

caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005909-87.2018.8.11.0003

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:

WAYSON WENNER VIEIRA VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005909-87.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Em face das 

provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no 

artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado 

fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente 

provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo autor. II - 
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Determino a restrição judicial do veículo (OBI4297), objeto da lide, com a 

utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 2º, da Lei 

nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, voltem-me os autos 

conclusos para a imediata baixa da restrição, como prevê o parágrafo 

supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido 

no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova redação do § 1º do 

artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 10.931 de 02.08.2004[2]. 

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem 

e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, 

mediante termo de depósito, compromissando-o. V – Consigne no 

mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o 

devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida 

pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na 

inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, 

arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores. VI - Faça 

consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do 

Decreto 911). VII - Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para 

cumprimento da medida. VIII – Quando da apreensão o Meirinho deverá 

efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios 

existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem. IX – Fica terminantemente 

proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo 

para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento 

desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal 

contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a 

efetiva restituição do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis-MT, 

14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO [1] §9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, 

caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base 

de dados do RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a 

apreensão. [2] § 1º - cinco dias após executada a liminar mencionada no 

caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem 

no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1003019-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003019-78.2018.8.11.0003. Tutela Cautelar em Caráter 

Antecedente de Exibição de Documentos Autor: Vanderlei Chilante 

Requerido: Banco Itaú Unibanco S.A Vistos etc. VANDERLEI CHILANTE, 

qualificado nos autos, ingressou com TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER 

ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS contra BANCO ITAÚ 

UNIBANCO S.A, também qualificado no processo. O autor aduz que teve 

seu nome negativado em razão do inadimplemento do contrato sob o nº 

000200157181005. Informa que nunca firmou tal contrato com o requerido 

não reconhecendo a origem do débito. Pleiteia a concessão da tutela 

jurisdicional para a exibição do referido contrato para que possa instruir a 

ação principal nos termos do artigo 308, do CPC. Juntou documentos. A 

tutela pleiteada foi deferida (Id. 13385474). O requerido apresentou defesa 

(Num. 13880582). Alega, em preliminar, ausência de amparo legal e 

inadequação da via eleita. No mérito, sustenta que os documentos 

pleiteados podem ser obtidos via administrativa e/ou pelo internet banking. 

Aduz que não logrou êxito em localizar o contrato descrito na inicial. 

Requer a improcedência do pedido. Juntou documentos. Tréplica, com 

pedido principal para declaração de inexistência do débito relativo ao 

contrato nº 000200157181005 (Num. 14020601). Consta certidão 

atestando a intempestividade da peça defensiva (Num. 14630352). 

Vieram-me os autos em conclusão. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. 

DECIDO. Observa-se que a contestação apresentada pelo requerido na 

fase cautelar é intempestiva (Num. 14630352), o que acarreta sua revelia, 

motivo pelo qual a decreto e aplico o disposto no artigo 307, do CPC. “Art. 

307 – Não sendo contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor 

presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos (...)”. Ocorre que apesar 

de intempestiva nas razões de sua defesa o requerido manifestou que 

não localizou o contrato objeto da lide, não cumprindo o ônus da prova que 

lhe incumbia (artigo 373, II, do CPC). Quanto ao pedido cautelar, têm-se 

que a tutela restou efetivada quando da ciência da parte da parte ré dos 

termos da decisão do Id. 13385474, cumprindo, por seguinte o disposto no 

artigo 308, do CPC, visando como pedido principal a declaração de 

inexistência de débito do contrato sob o nº 000200157181005 e o 

recebimento de indenização pelos danos morais que lhe foram causados, 

bem com pugna pela baixa da restrição existente em seu nome inserida 

nos órgãos de proteção ao crédito (Num. 14020601). Ex positis, restando 

inexitosa a tutela cautelar antecedente ante a não exibição dos 

documentos pleiteados pelo autor, converto o processo cautelar em ação 

principal – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

dano moral - devendo a Sra. Gestora promover as alterações necessárias 

junto ao Sistema PJE. Defiro tão-somente o pedido para que seja oficiado 

aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão 

dos efeitos da negativação do nome do autor de seus bancos de dados 

referente ao título sob o nº 000200157181005 no valor de R$ 30.537,61 

(trinta mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e um centavos), até 

o trânsito em julgado da apreciação de mérito da presente demanda. 

Indefiro o pedido para baixa/retirada do nome do autor junto ao Banco 

Central do Brasil, vez que não há nos autos qualquer documentação 

capaz de comprovar a referida restrição. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, intime a parte 

requerida para oferecer contestação ao pedido principal, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002508-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COSME DE FREITAS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002508-80.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: OMNI S.A Crédito, Financiamento e Investimento Requerido: 
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Cosme de Freitas Vieira Vistos etc. OMNI S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de COSME DE FREITAS VIEIRA, 

também qualificado no processo. O requerente pugnou pela extinção do 

feito (Num. 14119252). 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. Deixo de 

determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 

deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005272-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDES BENICIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005272-73.2017.8.11.0003 Ação de Busca e 

Apreensão Requerente: Banco Bradesco S/A Requerido: Fernandes 

Benício de Souza Vistos etc. BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos 

autos, ingressou com pedido de BUSCA E APREENSÃO contra 

FERNANDES BENÍCIO DE SOUZA, também qualificado no processo, 

objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as partes, com 

cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do débito ou entrega 

do bem. O autor diz que o requerido tornou-se inadimplente e foi 

constituído em mora ao deixar de cumprir as obrigações assumidas no 

contrato de financiamento firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em 

alienação fiduciária. Afirma que o contratante não quitou as parcelas 

pactuadas e, em face da inadimplência, requer a apreensão do veículo, 

liminarmente. Ao final pleiteia a posse do automotor. Juntou documentos. A 

liminar foi deferida, com a apreensão do automotor (Id. 989886 e 

10684024). Da decisão foi interposto recurso de agravo de instrumento, o 

qual foi desprovido (Id. 1987724). O demandado apresentou contestação 

(Id. 10948552). No mérito, argui irregularidade na constituição da mora. 

Sustenta o adimplemento substancial do contrato, razão pela qual o pleito 

inicial deve ser julgado improcedente. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

12458402). Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que se encontra. 

Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de 

direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Analisando os autos observa-se 

que, a alegação do requerido sobre a irregularidade na constituição da 

mora, já foi objeto de apreciação pelo Juízo ad quem, conforme se 

observa no Id. 13475824, pelo qual ficou reconhecida a constituição da 

mora do devedor, vez que a notificação encaminhada a este, é a mesma 

do contrato, sendo irrelevante o fato de ter ou não sido recebido pelo 

demando. A ação de busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69 é 

de cunho eminentemente satisfativo e visa, unicamente, consolidar a 

propriedade do bem nas mãos do legítimo dono. Os documentos 

constantes no Id. 9269945 demonstram a celebração do contrato e a mora 

do requerido, sendo perfeitamente cabível a ação proposta nos termos 

legais. In casu, a mora do devedor ficou demonstrada com o 

encaminhamento e recebimento da notificação. A meu aviso, é inaplicável 

a teoria do adimplemento substancial nas ações de busca e apreensão, 

regidas pelo Decreto Lei nº 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 

10.931/04, pois, em casos tais, é necessária a quitação total do débito 

para que o bem seja liberado, sem qualquer ônus. Em suma, o devedor, de 

acordo com o estabelecido nos §§ 1º e 2º do art. 3º, do Decreto Lei nº 

911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, poderá purgar a mora, 

desde que o requeira no prazo de 05 dias, no valor total que ainda restar 

do contrato, e não apenas do valor atrasado. E não há como entender de 

forma diversa, uma vez que inadimplida determinada parcela contratual, 

considera-se vencida antecipadamente toda a dívida. Ademais, se o bem 

for restituído ao devedor livre do gravame da alienação fiduciária, sem que 

haja o cumprimento da totalidade do contrato, o credor fica sem qualquer 

garantia quanto ao pagamento do restante das parcelas. Vejamos: Art. 3º. 

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, 

na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer 

contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser 

apreciada em plantão judiciário. § 1º. Cinco dias após executada a liminar 

mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às 

repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de 

registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele 

indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 

10.931, de 2004) § 2º. No prazo do §1º, o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Nesse sentido: APELAÇÃO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO E 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - 

INAPLICABILIDADE - TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - COBRANÇA 

INVIÁVEL POR SE TRATARDE CONTRATO FIRMADO APÓS 30.4.2008 - 

RESTITUIÇÃO SIMPLES SEM DESCARACTERIZAR A MORA - 

CAPITALIZAÇÃO MENSLA DE JUROS PACTUADA E ABUSIVIDADE NÃO 

DEMONSTRADA - MANTENÇA DA PACTUAÇÃO - APELAÇÃO DA 

AUTORA PROVIDA E APELAÇÃO DA REQUERIDA PARCIALMENTE 

PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. A orientação 

jurisprudencial, inclusive, do STJ, é no sentido de inaplicabilidade da teoria 

do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária regida 

pelo Decreto-Lei nº 911/1969 (AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018). 

In casu, mesmo restando um pequeno valor para o adimplemento total, é 

certo que se as obrigações não foram cumpridas e, uma vez comprova a 

mora, o credor tem o direito de ajuizar ação de busca e apreensão. Dessa 

feita, a purgação da mora somente ocorrerá com o pagamento da 

integralidade da dívida constante no contrato, ou seja, das parcelas 

vencidas e vincendas, o que não ocorreu nesta seara. Ex positis, julgo 

procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a posse e 

propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do credor. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o demandado pleiteia a concessão 

do beneficio da assistência judiciária gratuita, o qual deferido nesta 

oportunidade vez que presentes os requisitos legais. Proceda baixa da 

restrição lançado sobre o veículo de Placa NIY 5543 (Id. 9960948), 

Transitada em julgado ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002023-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO NEVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002023-80.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Rômulo 

Neves de Souza Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de RÔMULO NEVES DE SOUZA, também qualificado 

no processo. O requerente pugnou pela desistência do feito (Id. 
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13595650). 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. Deixo de determinar a baixa da restrição judicial, vez 

que sequer houve o deferimento do pedido liminar. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002866-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONINO CORREIA DE BRITO FO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002866-45.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaú Veículos S.A Requerido: Antonino Correia de Brito 

Vistos etc. BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A, devidamente qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

ANTONINO CORREIA DE BRITO, também qualificado no processo. O 

requerente pugnou pela extinção do feito, tendo em vista que as partes se 

compuseram extrajudicialmente (Num. 13906357). 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. Condeno a autora ao 

pagamento das custas/despesas iniciais a serem apuradas pela 

contadoria. Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Deixo de 

determinar a baixa da restrição judicial, vez que sequer houve o 

deferimento do pedido liminar. Havendo o decurso do prazo sem o 

recolhimento das custas processuais, deverá a Sra. Gestora encaminhar 

o feito ao departamento competente para as providências cabíveis. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, 

encaminhe ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002961-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002961-46.2016.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Henrique 

Gomes Pereira Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de HENRIQUE GOMES PEREIRA, também qualificado 

no processo. O requerente pugnou pela desistência do feito, vez que as 

partes se compuseram extrajudicialmente (Id. 13530940). 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 EDR4841). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 13 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002998-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RIBEIRO DA GAMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002998-05.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A Requerido: 

Valdecir Ribeiro da Gama Vistos etc. AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S.A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de VALDECIR RIBEIRO DA 

GAMA, também qualificado no processo. O requerente pugnou pela 

desistência do feito, vez que as partes se compuseram extrajudicialmente 

(Id. 13522482). 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 OBR2643). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009536-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VALDETE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009536-36.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaucard S.A Requerido: José Valdete de Oliveira 

Vistos etc. BANCO ITAUCARD S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de JOSÉ 

VALDETE DE OLIVEIRA, também qualificado no processo. O requerente 

pugnou pela desistência do feito, vez que as partes se compuseram 

extrajudicialmente (Id. 13491539). 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 QBP8974). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de agosto 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006936-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (REQUERIDO)

ROMILDA ALVES COSTA ELLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA LEÃO SOARES OAB - MT0007304S-A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para retirar, distribuir e 

comprovar a distribuição da Carta Precatória, expedida nos autos, no 

prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001706-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VETORASSO & TOPJIAN LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LOPES OAB - MT0007396A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE FATIMA BOLICO ZANDER (RÉU)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006546-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DO CARMO SOUZA (AUTOR)

MARCIANO DE SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A.W MOTOS MULTIMARCAS LTDA - ME (RÉU)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006546-38.2018.8.11.0003. 

AUTOR: MARCIANO DE SOUZA SILVA, MARILIA DO CARMO SOUZA RÉU: 

A.W MOTOS MULTIMARCAS LTDA - ME, BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos e examinados. A parte autora não 

observou a correta ordenação das peças processuais na distribuição dos 

autos, em dissonância ao disposto na Resolução 03/2018 – TJ/MT/TP. Art. 

25. São de exclusiva responsabilidade dos usuários externos do Sistema 

PJe: (...) IX – a correta descrição, a indexação e a ordenação das peças 

processuais e dos documentos transmitidos (...) 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. (...) § 5º Quando a forma de 

apresentação dos documentos puder ensejar prejuízo à prestação 

jurisdicional e ao exercício do contraditório e da ampla defesa, poderá o 

magistrado determinar nova apresentação, bem como a exclusão dos 

anteriormente juntados. Dessa forma, intime-se a parte autora para que 

apresente novamente a inicial e os respectivos documentos, devidamente 

organizados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. 

Com a sua juntada, proceda-se a exclusão dos documentos juntados no 

Id. 14719723 a 14719965. Após, conclusos para pasta de despacho 

inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006542-98.2018.8.11.0003. 

AUTOR: IRACEMA COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte requerente, nos 

termos do art. 98, do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

 

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 
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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 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008779-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005581-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL SERAFIM DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002886-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002886-36.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: VILA RICA 

AUTOMOVEIS LTDA - ME, ADIRCEU CARLOS JERONIMO Vistos e 

examinados. Com fulcro no disposto no §1º do artigo 914 do CPC, 

determino que os embargos a execução e todas as peças que lhe 

acompanham sejam excluídas destes autos. Cientifiquem-se os 

executados da presente determinação. No mais, intime-se o exequente 

para que, no prazo legal, manifeste-se acerca da petição de Id. 13572137, 

onde os executados ofertaram bem à penhora, devendo o mesmo formular 

os requerimentos que entender pertinentes para o prosseguimento do 

feito. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004902-94.2017.8.11.0003

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:

NADIR GERALDA DA COSTA SOUSA (EXECUTADO)

OSNI FERREIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004902-94.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: OSNI FERREIRA DE SOUSA, NADIR GERALDA DA COSTA 

SOUSA Vistos e examinados. Considerando o teor da certidão retro, e 

tendo em conta que nos Embargos à Execução nº 

1002656-91.2018.8.11.0003 foi formulado pedido suspensivo, que ainda 

pende de apreciação (aguardando a manifestação do administrador 

judicial do executado OSNI FERREIRA DE SOUSA – ME, determino a 

suspensão da decisão retro proferida, até que seja proferida decisão nos 

embargos citados. Tão logo os embargos mencionados sejam recebidos, 

com ou sem efeito suspensivo, certifique-se no presente processo 

executivo, tornando conclusos. Intimem-se as partes desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001656-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALVES DE SOUZA PIPER (RÉU)

M A SOUZA SANTOS - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIETE DE SOUZA BARROS OAB - MT23997/O-O (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar os 

Embargos a Monitória apresentado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009401-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIRA ADRIANA N B PETRILLI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006948-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANGELINA CRISTINA CARDOSO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito, requerendo o que de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006552-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA OAB - MT0003662A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAMOS (RÉU)

P. M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP (RÉU)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006552-45.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: P. M. COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP, PAULO RAMOS, MARIA AUXILIADORA 

ARAUJO RAMOS Vistos e examinados. Intime-se a parte autora para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do 

Código de Processo Civil. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735760 Nr: 15256-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA 

- EPP, MARIA ARLINDA CORREIA, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799988 Nr: 14399-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FISCHER, GUILHERME AUGUSTIN, ARYSTA 

LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA, 

ADM DO BRASIL LTDA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, JOÃO DE 

SOUZA SALLES JÚNIOR, TRAJANO CARNEIRO NETO, BANCO DO BRASIL 

S/A, JOSÉ RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA, PRIMAVERA DIESEL LTDA, 

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS 

LTDA, BANCO DA AMAZONIA S.A, AGROPECUÁRIA BELA SERRA LTDA, 

BASF S/A, BANCO JOHN DEERE S/A, HAMILTON GLUECK ENGENHARIA 

LTDA, KIP CULLERS DO BRASIL LTDA, BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890, ALINE DE OLIVEIRA TELES - OAB:OAB/MT16154, 

ANELY DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571/B, BRUNO 

KURZWEIL DE OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 248.704, CELSO UMBERTO 

LUCHESI - OAB:MT/10.365, DAIANA MALHEIROS DE MOURA - 

OAB:11624-A/MT, DANIEL VIANA DE MELO - OAB:309.229/SP, 

ELISANGELA HASSE - OAB:8689/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:24498/OAB PR, IVO WAISBERG - OAB:OAB/SP 146.176, 

João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT, JOEL LUIS THOMAZ 

BASTOS - OAB:122443, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/9977 - 

A, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:OAB/MT14469A, MAX SIVERO MANTESSO - 

OAB:200889/SP, RICARDO ALVES PEREIRA - OAB:OAB/SP 180.821, 

ROGÉRIO ANTONIO PEREIRA - OAB:OAB/SP 95.144, USSIEL TAVARES 

DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A, VALDEIR DA SILVA NEVES - OAB:MS/ 

11.371, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A, WILLIAM JOSE 

DE ARAUJO - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Determino o imediato cumprimento da v. decisão proferida pelo 

EXCELENTÍSSIMO RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, nos 

autos da RECLAMAÇÃO Nº 36281/MT, 2018/0191722-7, que tem como 

RECLAMANTE ADM DO BRASIL LTDA e RECLAMADO este JUÍZO DE 

DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS/MT, e ordenou a 

sustação dos efeitos da decisão de fls. 3326/3329.

 No mais, encaminhem-se as informações solicitadas pelo Douto Relator, 

prestadas por este Juízo através do Ofício 68/2018-GAB.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802112 Nr: 15229-86.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO FRAILAN SANTOS GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT18454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660

 Certifico que, considerando a intimação de fls.221, os autos se 

encontravam em carga com o patrono do autor, restituo o prazo para 

manifestação do requerido Bradesco Vida e Previdencia S/A, intimando - o 

para , no prazo legal , manifestar sobre a resposta de oficio de fls. 97/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807377 Nr: 17129-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA 

- ME, MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA, ODINARTE ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819 ,  GUSTAVO AMATO P ISS IN I  - 

OAB:OAB/MT13842A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 03 (três) 

cópias da petição inicial, para acompanhar os mandados de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 879726 Nr: 10166-12.2017.811.0003

 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: UNIAO, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE SOUZA SALLES 

JUNIOR - OAB:6716/O, SHAIANNE ENGLER - OAB:38.571/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 Intimação do Administrador Judicial para, no prazo legal, manifestar 

quanto a existência, ou não, de ações com objetos idênticos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 771015 Nr: 2676-07.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO & DANTAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal retirar, preparar 

e instruir a Carta Precatória para Comarca de Alto Araguaia - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 831170 Nr: 6131-43.2016.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: P3 SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA EPP, REINALDO 

CAMARGO DO NASCIMENTO, COIMBRA E CHAVES SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROCAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES WILHELM - 

OAB:OAB/SC 30234, DANIEL RAMOS CARDOSO - OAB:21738/O, MARA 

DENISE POFFO WILHELM - OAB:AOB/SC 12.790-, PAULO ROBERTO 

COIMBRA SILVA - OAB:70.429-MG, REINALDO CAMARGO DO 

NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO COIMBRA 

SILVA - OAB:OAB/MG 70429

 Vistos e examinados.

I – Do cumprimento de sentença

Proceda-se à conversão do feito para cumprimento de sentença na capa 

dos autos e sistema Apolo.

II – Da penhora

 Defiro o pedido para, na hipótese de serem encontrados valores em nome 

da parte executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema 

BACENJUD, o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:

P3 SOLUÇÕES EM ENERGIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 07.284.600/0001-78

R$ 1.643,41 (mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e um 

centavos)

Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência dos valores para a conta 

judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC.

 Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade.

 Após, intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.

Em sendo negativa, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753318 Nr: 9445-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13.731-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 .Dessa forma, considera-se válida a intimação realizada no endereço 

constante nos autos, nos casos em que o devedor houver mudado de 

endereço sem prévia comunicação ao juízo.II – Da penhoraDefiro o pedido 

para, na hipótese de serem encontrados valores em nome da parte 

executada, determinar ao Banco Central do Brasil, via sistema BACENJUD, 

o bloqueio até a quantia indicada, na seguinte forma:MAURA ALVES DOS 

SANTOSCPF: 621.253.971-53R$ 23.012,41 (vinte e três mil doze reais e 

quarenta e um centavos)Efetivado o bloqueio, proceda-se à transferência 

dos valores para a conta judicial única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e art. 515 da CNGC. 

Dispenso a lavratura do termo de penhora, servindo a ordem de bloqueio 

do Sistema BACENJUD para o cumprimento de tal finalidade. Após, 

intime-se a parte executada da referida constrição para fins de 

oferecimento de impugnação, no prazo legal.III – Do RenajudDefiro o 

pedido para busca de veículos em nome da parte executada via Sistema 

RENAJUD. No caso, verifica-se a inexistência de veículos registrados em 

nome da parte executada.IV – Do SerajudProceda-se à inscrição do nome 

da parte executada no cadastro de inadimplente, nos termos do art. 782, § 

3º, do CPC. Restando parcial ou totalmente infrutíferas as diligências, 

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.: 431772 Nr: 433-66.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICARDO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO AUGUSTO RIBEIRO, PEDRO AUGUSTO 

FERREIRA JUNIOR, NEIDE REGINA V FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE REZENDE 

- OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal fornecer 01 (uma) 

cópia da petição inicial e 02 (duas) cópias das fls. 100, para acompanhar 

a carta de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 740736 Nr: 2460-80.2014.811.0003

 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: EVERTON CAMARGO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO, ESPÓLIO DE 

CANDEMAR CECILIO FECHENER VICTÓRIO, CHARLES ROBERTO GOMES, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, JOSE PEREIRA FILHO, ROSEMARY 

MALUF FECHENER VICTÓRIO, ESPÓLIO DE PETRONIO FERREIRA, 

WALKYRIA LEÃO FERREIRA, MARIA AUXILIADORA PIRE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 INTIMAÇÃO dos patronos do autor para no prazo legal retirar e instruir a 

Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386937 Nr: 664-98.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEZ E MATOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir a Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 710167 Nr: 5121-03.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PAJEU LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP, MAURI 

CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 337017 Nr: 5403-22.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIS FRANCISCO ZAVASKI CONTE, IZALTINO 

SUZANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI BENJAMIM MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT, IZALTINO SUZANO - OAB:OAB/MT6884A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s) do autor para no prazo legal juntar o cálculo 

atualizado da dívida, para expedição da certidão de crédito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791745 Nr: 10989-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON BARBOSA QUEIROZ, ZM 

VEICULOS, JONELSON FRANCISCO MENDES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003248-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUCLIDES DARTORA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WBR AUTO SERVICE LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CARTA DE CITAÇÃO Willian Guilherme Alves Nogueira 

Av. Carmindo de Campos, 1435 - Barbado Cuiaba/MT CEP 78.065-771 

Processo: 1003248-38.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ R$ 12.879,11; 

Tipo: Cível; Espécie/Assunto: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E 

DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO] Parte Autora: AUTOR: EUCLIDES DARTORA . 

Parte Ré: RÉU: WBR AUTO SERVICE LTDA - ME, WILLIAN GUILHERME 

ALVES NOGUEIRA Rondonópolis,14 de agosto de 2018 Senhor(a) 

Diretor(a): A presente carta, referente ao feito acima identificado, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de PARTE 

REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da 

petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte integrante 

desta carta, para responder, caso queira, a ação. Despacho/Decisão: 

Cópia anexa ADVERTÊNCIAS: a) Prazo: O prazo para Responder é de 15 

(quinze) dias úteis, contados da juntada do aviso de recebimento aos 

autos do processo, (art. 231, I do CPC/2015), cuja citação será válida a 

entrega ao funcionário responsável pelo recebimento de correspondência 

(art. 248.§ 2º do CPC). Esse prazo será contado em dobro, caso trate-se 

de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública (art.185 do CPC), pela 

Fazenda Pública (art. 182 do CPC) ou o Ministério Público (art. 178 do 

CPC). b) Não sendo contestada a ação, será revel e presumir-se-ão como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial (art. 

344 do CPC). Atenciosamente, Thais Muti de Oliveira Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ SEDE DO 4ª VARA CÍVEL 

DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006476-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAIR DE FATIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR OAB - MT15193/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006476-21.2018.8.11.0003. 

AUTOR: DINAIR DE FATIMA RÉU: PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS 

LTDA Vistos e Examinados. DINAIR DE FÁTIMA ajuizou ação declaratória 

de inexistência de débito c.c com pedido de indenização por danos morais 

e repetição de indébito com pedido de tutela antecipada em face do 

BANCO PANAMERICANO S.A, onde fez pedido de antecipação de tutela 

para que o demandado suspenda os descontos das parcelas no seu 

benefício previdenciário, no valor de R$ 149,94, no que concerne ao 

contrato n. 304220091-9, uma vez que não o contratou, conforme Boletim 

de Ocorrência, como posto na exordial. É o relatório. Fundamento e 

decido. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ao verificar 

a petição inicial e os documentos que a acompanharam convenço-me de 

que a tutela antecipada pretendida pela autora merece ser deferida no 

limiar desta lide. Com efeito, a operação de crédito realizada restou 

demonstrada pelo documento juntado de ID 14689114. De igual forma, 

restou comprovado nos autos a existência de descontos no benefício 

previdenciário da autora referente ao empréstimo em consignação, no 

valor de R$ 149,94 (cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro 

centavos). Ademais, a possibilidade de sobrevir à requerente dano 

irreparável, da mesma forma, mostra-se evidente, levando-se em conta 

que, caso não seja concedida a liminar nesta fase processual, a autora 

pode continuar a sofrer descontos indevidos em sua folha de pagamento 

até o final da demanda, fato que, sem dúvida, lhe trará prejuízos 

financeiros. Assim, os requisitos para concessão da tutela provisória 

estão presentes para que este juízo antecipe os efeitos da tutela 

pretendida pela autora. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade 

do provimento antecipado, pois se não for vencedora a tese jurídica da 

requerente, o Banco poderá tomar as medidas necessárias para o 

recebimento de seu crédito. Posto isso, nos termos do artigo 300, do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela pretendida pela autora, o que faço 

para determinar que o Banco suspenda aos descontos das parcelas 

referente ao empréstimo no benefício previdenciário da autora, no valor de 

R$ 149,94, como posto na inicial, até o final desta lide, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Expeça-se Ofício ao INSS acerca 

da presente decisão. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 09:00 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006491-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006491-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR: HELTON FERREIRA DIAS RÉU: 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 6/132939-0, e que recebeu uma fatura eventual com a 

cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo que 

não são devidas. Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$492,25, com vencimento em 25.07.2018. 

DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$492,25 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$492,25, 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$492,25 com 

vencimento em 25/07/2018. 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 13 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 
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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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006371-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX ROECE ONASSIS OAB - MT0017933A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1006371-78.2017.8.11.0003 REQUERENTE: VALMIR 

VIEIRA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX ROECE ONASSIS 

- MT0017933A REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Advogado do(a) REQUERIDO: MAYARA BENDO 

LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos e examinados. Diante do 

advento do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 

6º e 10º, faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que 

apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “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: 1006578-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHENIFER FERNANDA LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006578-43.2018.8.11.0003. 

AUTOR: JHENIFER FERNANDA LOPES DA SILVA RÉU: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos e examinados. Trata-se de ação de Declaração de Inexistência 

de Débito com Pedido de Tutela Antecipada. 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 17 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. 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 
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se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001102-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001102-58.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA ARAUJO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ANA MARIA DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em resumo, informa que é titular da UC 

6/612133-9 e que sempre se manteve adimplente com a empresa 

requerida. Afirma que o padrão da sua unidade consumidora pegou fogo, 

em 26/12/2016, ocasionando interrupção do fornecimento de energia. 

Alega que entrou em contato por diversas vezes com a parte requerida 

para que providenciasse o reparo necessário, entretanto, o 

restabelecimento somente ocorreu em 02/01/2017. Sustenta que ficou 

privada de energia elétrica durante 08 (oito) dias e que a demora 

injustificada no restabelecimento do serviço lhe causou danos morais 

passíveis de indenização. Pugna pela condenação da parte requerida em 

danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Traz os 

números de protocolos, referente a ligações telefônicas realizadas nos 

dias 26 a 28/12/2016, 30 e 31/12/2016, quais sejam: 37357488, 37357712, 

37364845, 37371202, 37371226, 37371231, 37371237, 37371241, 

37371325, 37371384, 37391286, 37407806, 37407930, 37422179¸ 

37476621, 37499166, 37499187, 37499189. Colaciona cópia da 

reclamação realizada junto ao PROCON-ROO, no dia 02/01/2017, em 

virtude dos fatos que deram origem a lide (Id. 4909912). Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando em síntese, 

que atendeu ao chamado da parte autora prontamente e que a sua equipe 

de funcionários constatou que o fornecimento encontrava-se regular, de 

modo que a demanda deve ser julgada improcedente (Id. 6691041). A 

parte autora impugnou a contestação (Id. 4898573). As partes foram 

intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir. Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do 

julgamento antecipado Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de 

produção de outras provas”. Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do 

Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias 

ao julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE 

SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA 

EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR 

GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3. Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova 

antes deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado 

pode entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela 

não se mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. II – Do dano 

moral Cinge-se a controvérsia na análise de configuração do dano moral 

decorrente de demora injustificada da concessionária de energia elétrica 

em restabelecer o fornecimento do serviço. Em sede de contestação, a 

parte requerida alega que diligenciou para verificação dos fatos, no dia da 

ocorrência (26/12/2016), e que a sua equipe de funcionários constatou 

que o fornecimento estava regular. Argumenta ainda que a inicial carece 

de comprovação acerca da falta de energia e do lapso temporal pelo qual 

teria perdurado, de modo que a ação deve ser julgada improcedente. Pois 
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bem. Compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e 

a parte ré a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do 

direito do autor, nos termos do art. 373, I, II, do Código de Processo Civil. 

No caso, extrai-se do conjunto fático probatório que a parte autora 

comprovou a ocorrência de interrupção de energia elétrica em sua 

unidade consumidora, bem como a demora no seu restabelecimento, 

mediante a juntada de protocolos de atendimento e cópia de reclamação 

junto ao PROCON, cujo teor não foi especificamente impugnado pela parte 

requerida. Ademais, não é concebível crer que a parte autora tenha 

diligenciado várias vezes para resolução de um problema, no período de 

26/12/2016 a 02/01/2017, caso ele não existisse. Por outro lado, a parte 

requerida não se desincumbiu de comprovar a inexistência de suspensão 

do fornecimento do serviço, durante o período discutido nos autos. 

Imperioso registrar que a empresa ré, como fornecedora de serviço 

público essencial, está sujeita às regras do Código de Defesa do 

Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a regularidade das suas 

atividades, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, 

eficiente, seguro e contínuo. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. FOGO NO MEDIDOR. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. 

DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos 

morais fundada na demora excessiva no restabelecimento do serviço de 

energia elétrica, que fora interrompido, vez que o medidor, que guarnece a 

residência da autora, pegou fogo. Os protocolos de atendimento 

mencionados na inicial corroboram as alegações da autora no sentido de 

que permaneceu 05 (cinco) dias desprovida do serviço de energia 

elétrica. A parte ré, conquanto alegue que a interrupção perdurou por 

poucas horas, bem assim que teria efetuado o reparo no aparelho de 

medição, nenhuma prova produziu neste sentido, não se desincumbindo, 

pois, do ônus que lhe é imposto por força do disposto no art. 373, II do 

Código de Processo Civil de 2015, notadamente em razão da inversão ope 

legis determinada pelo art. 14, § 3º, do CDC. Dano moral configurado. 

Valor arbitrado (R$ 1.000,00 - mil reais) que se revela irrisório, desafiando 

majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que, além de 

adequada ao episódio vertente, está em consonância com a média 

adotada por esta Corte em situações semelhantes. RECURSO DO AUTOR 

PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. (TJ-RJ - APL: 

00010576420128190087 RIO DE JANEIRO ALCANTARA REGIONAL SAO 

GONCALO 3 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS 

CARVALHO, Data de Julgamento: 14/09/2016, VIGÉSIMA SÉTIMA 

CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/09/2016) Dessa 

forma, provado que a empresa requerida demorou injustificadamente para 

proceder ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, correta 

é a imposição de indenização por dano moral decorrente da falha na 

prestação do serviço, de modo que a procedência do pleito é medida que 

se impõe. Imperioso destacar que a situação em liça ultrapassou a esfera 

do mero dissabor, porquanto a parte autora ficou privada de serviço 

público essencial por 08 (oito) dias, muito embora tenha diligenciado 

exaustivamente para o saneamento da controvérsia. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - OSCILAÇÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS - 

RECURSO PROVIDO.1- Tratando-se de concessionária de serviço público 

de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser 

analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a 

responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição 

Federal. Dessa forma, para obter a indenização, basta que o beneficiário 

do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. 2- Na 

hipótese, a Recorrida juntou documento que comprova a sua indignação e 

dos vizinhos diante da constante queda na energia elétrica. Do referido 

documento é possível ter acesso às conversas entre a vizinhança em que 

discutem a falha no serviço e que efetivamente houve interrupção 

recorrente. Assim, ante à prova de que efetivamente ocorreu a conduta 

antijurídica consistente na falha na prestação do serviço, acolhe-se o 

pedido indenizatório por danos morais, cuja verba foi fixada em R$ 

3.000,00 (três mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (Ap 1003927-09.2016.8.11.0003, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/06/2018, Publicado no DJE 26/06/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – APARELHOS 

ELETRÔNICOS DANIFICADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONCESSIONÁRIA – M-A-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – PROVA DO 

PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO – FIXAÇÃO EM PATAMAR IRRISÓRIO – 

ELEVAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS - 

MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA 

DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PROVIDO. Em razão da natureza 

das atividades que desempenham, é objetiva responsabilidade da 

concessionária pela má prestação do serviço de fornecimento de energia 

elétrica, razão pela qual o dano causado ao consumidor, decorrente da 

oscilação de tensão elétrica, uma vez demonstrado o nexo de 

causalidade, é passível de reparação. Uma vez constatados o ato ilícito e 

o nexo causal, a parte autora deve ser indenizada pelos prejuízos morais 

experimentados, não sendo possível falar em ausência dos pressupostos 

da responsabilidade civil. Para a fixação do quantum, deve o julgador 

observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização 

deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, 

desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o 

devedor a bancarrota. (...) (Ap 116407/2017, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 24/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER – CURTO CIRCUITO E FOGO DA REDE ENERGIA ELÉTRICA – 

QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - 

CAUSA FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CAUSA – DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM 

REESTABELECER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A demora 

no reestabelecimento da energia elétrica só configura dano moral quando 

extrapola o campo do mero aborrecimento e o prazo estabelecido pela 

Aneel na Resolução nº 414/2010. (Ap 149028/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017) RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – 

ENERGIA ELÉTRICA – EXPLOSÃO DE TRANSFORMADOR – CORTE NO 

FORNECIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO – 

DEMORA EXCESSIVA – PERDA DE PLANTAÇÃO – DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COMPROVADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO – 

JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CC 

– READEQUAÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A demora injustificada para restabelecer o fornecimento de 

energia elétrica configura ato ilícito, capaz de gerar indenização por danos 

morais e materiais. Deve ser mantido o valor da indenização por dano 

moral fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, 

bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. “A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento.” (Súmula nº 362 do STJ). Em se tratando de relação 

contratual, o termo inicial dos juros de mora é da data da citação. (...) (Ap 

59304/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017) Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (art. 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944). Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. Valor da 

indenização. A condenação em dano moral deve ser balizada 

considerando as peculiaridades do ofendido e do ofensor. Também deve 

ser levado em conta o período da suspensão injustificada do fornecimento 

da energia elétrica. Caso concreto em que a indisponibilidade no 

fornecimento deu-se por lapso exagerado, de oito dias. Condenação em 

dano moral deve ser majorada para R$ 8.000,00. RECURSO PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70076087196, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em 

22/03/2018). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 
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profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ressalto que o valor da condenação deverá 

ser atualizado com juros de mora a partir da citação e correção monetária 

desde o arbitramento. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE 

IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL 

QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO 

POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA - 

RECURSO DESPROVIDO. (...) Em se tratando de dano moral oriundo de 

relação contratual o termo inicial dos juros de mora é da citação e da 

correção monetária a partir da sentença, data da constituição do título. (Ap 

145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002670-12.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MARINHO ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002670-12.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE MARINHO ADAO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta por ROSIMEIRE 

MARINHO ADÃO em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em resumo, informa que é titular da UC 

6/1228768-6 e que sempre se manteve adimplente com a empresa 

requerida. Relata que em virtude de uma queda de energia, ocorrida no dia 

30/11/2016, a sua geladeira, lavadora de roupas, notebook, no-break, 

impressora, CPU e roteador de internet foram danificados. Sustenta que a 

falha na prestação do serviço lhe trouxe prejuízos de natureza patrimonial 

e a privação dos aparelhos de uso doméstico causou danos morais. 

Afirma que o pedido administrativo para ressarcimento dos objetos foi 

injustificadamente indeferido pela concessionária de energia. Pugna pela 

condenação da parte requerida em danos materiais no valor de R$ 

9.173,00 (nove e mil cento e setenta e três reais), bem como danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Junta procuração e documentos. 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação, alegando 

preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, a improcedência da ação 

diante da ausência de comprovação de nexo causal, regularidade das 

instalações internas da unidade consumidora e laudo técnico dos 

equipamentos eletrônicos (Id. 8676060). A parte autora impugnou a 

contestação (Id. 8676073). As partes foram intimadas para especificar as 

provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da preliminar A preliminar de 

ilegitimidade ativa não merece prosperar, tendo em vista que os 

documentos juntados aos autos na inicial, bem como na contestação, 

comprovam que a parte autora era titular da unidade consumidora na 

época dos fatos. Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa. II – 

Do julgamento antecipado Não existem outras preliminares a serem 

apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE 

SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA 

EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR 

GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3. Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova 

antes deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado 

pode entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela 

não se mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. III – Do dano 

material É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviços 

públicos pela reparação dos danos causados aos seus consumidores em 

razão de falha na prestação de serviço, consoante o disposto no artigo 

37, § 6º da Constituição Federal, artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor e artigo 210 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. 
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Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. (...) Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. (...) Art. 210. A distribuidora responde, independente 

da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos 

elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203. 

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, 

quando: I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 

205; II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação 

do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, 

salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora; III – 

comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento 

ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora; IV – o prazo 

ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207; V 

– comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos 

do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da 

unidade consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado 

foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou 

de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. As oscilações e quedas de energia 

na rede elétrica constituem fato fortuito interno, já que a atividade 

explorada pela parte requerida envolve riscos relativos a qualquer 

instabilidade no serviço que se propôs a prestar. Para ser indenizado, o 

consumidor deve fazer prova do dano e do nexo causal, ao passo que a 

concessionária deve comprovar alguma excludente de responsabilidade 

civil para se eximir da obrigação. Imperioso registrar que empresa ré, 

como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do 

Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a 

regularidade das suas atividades, além de estar obrigada a fornecer um 

serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo. Na hipótese dos autos, 

verifica-se que a prova acostada é suficiente para se aferir a existência 

de relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia 

elétrica (oscilação/queda) e a queima dos aparelhos de titularidade da 

parte autora. Isto porque, pela leitura dos laudos técnicos é possível 

constatar que os danos provocados aos aparelhos em discussão 

decorreram de “descarga elétrica” e “queda e oscilação de energia 

elétrica”, demonstrando assim o nexo causal e o prejuízo. Neste ponto, 

necessário destacar que a impugnação aos laudos apresentados carece 

de qualquer comprovação de que os documentos não foram 

confeccionados por profissional apto, uma vez que devidamente 

identificados os nomes dos aparelhos, técnicos e empresa especializada 

emitente, bem como a causa e o defeito apresentados, tornando-os 

válidos para o fim a que se destinam. Por outro lado, observa-se que a 

parte requerida não foi capaz de comprovar a existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 

373, II, do Código de Processo Civil. Neste sentido: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – QUEDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação 

de indenização por danos materiais e morais – Queima de 

eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos da autora ocasionada por 

oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré - Aplicabilidade 

dos dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da 

requerida – Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo 

referente aos equipamentos danificados, elaborado por empresa 

especializada - Prestação de serviços defeituosa - Art. 14 do CDC - 

Indenização por prejuízo material devida – Afastados os pedidos 

referentes à indenização por danos morais e ao ressarcimento dos 

honorários advocatícios contratados - Sentença de parcial procedência 

mantida - Recurso improvido. (TJ-SP 10103005020158260625 SP 

1010300-50.2015.8.26.0625, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 

19/12/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/12/2017) RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

OSCILAÇÃO/QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. Responsabilidade objetiva da concessionária de 

energia elétrica pela falha na prestação do serviço. Precedentes desta 

Corte. 2. Oscilação no fornecimento de energia elétrica. Queima de 

aparelhos. Nexo de causalidade e danos evidenciados. Prejuízo material 

ocorrente. Dever de ressarcir pela empresa demandada. NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70077273548, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077273548 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 

28/06/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 09/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS 

MATERIAIS – OSCILAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – 

QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL 

– INDENIZAÇÃO CABIVEL POR DANOS MATERIAIS – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos 

termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC. 

Assim, o consumidor deve fazer prova do dano e do nexo causal para ser 

indenizado, enquanto a concessionária deve comprovar alguma 

excludente da responsabilidade civil para se eximir da obrigação. 

Demonstrada a falha na prestação do serviço decorrente de oscilação na 

rede de energia elétrica, bem assim o seu nexo causal com o evento 

danoso, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade civil da 

concessionária de energia elétrica pelos danos materiais. A condenação 

do réu à indenização por danos materiais exige demonstração inequívoca 

do nexo de causalidade entre o ato ilícito e o efetivo prejuízo. (Ap 

134465/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018) 

Frisa-se ainda que a parte requerida deixou de juntar laudo pericial apto a 

evidenciar que o defeito que provocou o dano aos aparelhos domésticos 

da parte autora foram ocasionados por irregularidades nas instalações 

internas, ônus que lhe incumbia, diante da notável hipossuficiência do 

consumidor. Assim, restando devidamente comprovada à ocorrência de 

dano e do nexo causal, o ressarcimento pelos prejuízos materiais 

experimentados é medida que se impõe. 3.1 – Do valor Tendo o instituto da 

responsabilidade civil o objetivo de restabelecer o desequilíbrio causado 

em decorrência da lesão, certo é que o valor da indenização não deve 

ficar aquém dos prejuízos, tampouco ser fonte de enriquecimento 

indevido, devendo, portanto, haver correlação entre o valor do dano 

efetivamente sofrido e daquele a ser pago a título de indenização. No caso 

em liça, extrai-se dos laudos técnicos apresentados que os equipamentos 

eletrônicos não possuem conserto ou que inexistem peças disponíveis 

para realização dos reparos devidos. Desse modo, para a fixação da 

reparação civil deve-se levar em consideração o montante necessário 

para aquisição de novos equipamentos, utilizando-se o critério do menor 

orçamento, uma vez que o valor já é suficiente para efetuar todas as 

substituições. Neste sentido: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ DEMONSTRADA. 

INDENIZAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE AO MENOR ORÇAMENTO. 

MINORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE AO 

DEVEDOR E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. DECISUM 

REFORMADO NESSE PONTO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA 

RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO E 

PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. -. (...) (TJ-PB - APL: 

00389695320138152001 0038969-53.2013.815.2001, Relator: DES. JOÃO 

ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4A CIVEL) Assim, em 

observância aos orçamentos apresentados, defiro o ressarcimento na 

seguinte forma: a) Geladeira: R$ 2.379,00 (dois mil trezentos e setenta e 

nove reais) – Id. 6728319, pág.1; b) Máquina de lavar roupa: R$ 359,00 

(trezentos e cinquenta e nove reais) – Id. 6728319, pág. 6; c) Notebook: 

R$ 3.259,00 (três mil duzentos e cinquenta e nove reais) – Id. 6728319, 

pág. 7 d) CPU: R$ 1.434,80 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e 

oitenta centavos) – Id. 6728320 – pág. 05; e) No break - R$ 489,00 

(quatrocentos e oitenta e nove reais) – Id. 6728319, pág. 8; f) Impressora: 

R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) – Id. 6728320, pág. 3; g) 

Roteador de internet – R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) – Id. 

6728320, pág.1. Destaco que os danos materiais deverão ser acrescidos 

de juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária a 
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partir do evento danoso, no caso a partir da data dos orçamentos. Neste 

sentido: "AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA 

ELÉTRICA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICIOS EM RAZÃO DE 

DESCARGA ELÉTRICA – DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – (...) II- Correção monetária sobre o 

valor da indenização por danos materiais que deverá incidir desde a data 

do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, na espécie, a 

partir de 04/12/2013, data dos orçamentos juntados aos autos. (...) (TJ-SP 

10120631220148260564 SP 1012063-12.2014.8.26.0564, Relator: Salles 

Vieira, Data de Julgamento: 21/08/2017, 24ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 21/08/2017) III – Do dano moral Em relação ao dano 

moral, entendo que o pleito não merece prosperar. Isto porque, embora 

possa ser reconhecido que houve a falha na prestação do serviço, de 

outro lado, é certo que não é possível reconhecer que o evento tenha 

ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e 

causado real lesão ao direito de personalidade da parte autora. Não sem 

propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. Neste sentido: APELAÇÕES 

CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - 

OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO 

– DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA 

ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - 

SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O 

aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico 

decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a 

caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato 

isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (Ap 

21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018) 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OSCILAÇÃO DE 

ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMA DE 

APARELHOS ELÉTRICOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO 

MORAL DESACOLHIDO. (...) 3. Dano moral. Fato ofensivo à honra ou 

grave transtorno/constrangimento não configurado. A queima de 

aparelhos eletrônicos e/ou eletrodomésticos traduz apenas mero dissabor. 

Precedentes da Câmara. NEGARAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70076802263, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 70076802263 RS, Relator: Jorge 

Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO 

DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. TELEVISOR. 

RECURSO DA AUTORA LIMITADO AOS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE, 

EMBORA CAUSE DISSABORES, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE A 

CONFIGURAR O ABALO SUSTENTADO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006878193, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

13/07/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006878193 RS, Relator: Luis 

Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 13/07/2017, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/07/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE 

EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A indenização por 

dano moral, que encontra respaldo no art. 5º, V e X, da Constituição 

Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar 

demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade 

da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia 

e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a 

indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, 

sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa 

aos direitos personalíssimos da parte. 2. O simples aborrecimento do autor 

com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de 

energia, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de 

indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e 

automaticamente o direito de personalidade do consumidor. (Ap 

37010/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL - 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - QUEDA DE ENERGIA - QUEIMA DE 

COMPRESSOR - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE 

DANOS MORAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (...) Não havendo abalos e constrangimentos hábeis a 

extrapolar os meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, não 

há que se falar em reparação por danos morais, considerando que, 

eventuais danos em equipamentos ocasionados por queda de energia, 

são passíveis apenas de indenização por danos patrimoniais. (Ap 

97077/2016, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

28/10/2016) Dessa forma, diante da ausência de comprovação de que a 

queima de equipamentos ocasionado pela queda de energia extrapolou a 

esfera do mero aborrecimento, necessário o indeferimento do pleito de 

indenização por danos morais. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de 

Processo Civil, para: a) rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa, b) 

condenar a parte requerida ao pagamento de danos materiais, conforme 

discriminação efetuada no item 3.1 desta sentença e, c) indeferir o pedido 

de indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, 

condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção 

de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003470-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZE ANASTACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS DOMINGUES DE SOUZA OAB - DF47984 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUISA RAMOS DA CRUZ OAB - 384.779.041-20 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003470-74.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIEZE ANASTACIO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C COBRANÇA proposta por 

ESPÓLIO DE ELIEZE RAMOS DA CRUZ em face de DELTAVILLE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em breve síntese, informa que o 

Sr. Elieze Ramos da Cruz adquiriu 02 (dois) terrenos urbanos da parte 

requerida, no valor de R$ 18.432,00 (dezoito mil quatrocentos e trinta e 

dois reais) cada, a serem pagos em 96 (noventa e seis) prestações, 

iguais e consecutivas de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais) cada, 

consoante escrituras de compra e venda sob o nº 04164/2009 e 

04165/2009. Relata que foram pagas 52 (cinquenta e duas) parcelas, 

totalizando o valor de R$ 11.411,54 (onze mil quatrocentos e onze reais e 

cinquenta e quatro centavos) referente à escritura nº 4164/2009. Em 

relação ao contrato nº 4165/2009, afirma que foram pagas 49 (quarenta e 

nove) parcelas, somando a quantia de R$ 10.688,62 (dez mil seiscentos e 

oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos). Argumenta que em 

virtude do falecimento do promitente comprador, o seu espólio e herdeiros 

não possuem condições financeiras de continuar arcando com o 
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pagamento mensal das prestações. Pugna pela rescisão contratual e 

devolução integral dos valores despendidos, devidamente atualizados e 

acrescidos de juros, perfazendo o montante de R$ 44.660,73 (quarenta e 

quatro mil seiscentos e sessenta reais e setenta e três centavos). Junta 

procuração e documentos. Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação alegando, preliminarmente, exceção de 

incompetência do juízo e, no mérito, pugnou pela retenção de valores 

gastos com a taxa de administração, bem como indenização pelo tempo de 

fruição do imóvel pela parte autora (Id. 4983750). A parte autora impugnou 

a contestação (Id. 5597145). As partes foram intimadas a especificar as 

provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. I – Da incompetência 1.1 – Da situação do 

imóvel O art. 47 do Código de Processo Civil reza que é competente o foro 

de situação da coisa para as ações fundadas em direito real sobre 

imóveis. Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é 

competente o foro de situação da coisa. (...) Entretanto, o Superior 

Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a ação de anulação 

de contrato de compra venda assenta-se em direito pessoal, portanto, não 

está sujeita a regra de competência absoluta prevista no referido artigo. 

Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

CAUTELAR ANTECEDENTE – QUESTÃO DE FUNDO – ANULAÇÃO DE 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL 

COMERCIAL E BENFEITORIAS – NATUREZA DE DIREITO PESSOAL – 

COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMÍCILIO DO RÉU – CONFLITO 

PROCEDENTE. A ação de anulação de instrumento particular de compra e 

venda de imóvel e benfeitorias assenta-se em direito pessoal, não 

atraindo, assim, a regra de competência absoluta insculpida no art. 47 do 

CPC. (1008675-59.2017, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARÊNCIA DA AÇÃO 

- ILEGITIMIDADE ATIVA - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

PRECLUSÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – DEMANDA ATINENTE A 

DIREITO PESSOAL – FORO DE ELEIÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS – 

PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO - MÉRITO – 

NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO 

ART. 145 DO NCPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento “segundo o 

qual, as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa 

de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de 

posse), assentam-se em direito pessoal, o que afasta a incidência da 

regra prevista no art. 47, do NCPC (art. 95 do CPC/73). Assim, o foro 

competente para processar e julgar tais demandas é o do domicílio do réu 

ou o de eleição, caso tenha sido convencionado”, conforme bem 

consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, Relator da Decisão Monocrática 

proferida no Conflito de Competência de nº. 151049 – GO. 4. Ou seja, esta 

ação anulatória não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas 

sim pessoal, pois a possível reintegração de posse apenas poderá advir 

como consequência da rescisão contratual, de modo que o foro 

competente para processar e julgar esta demanda é aquele 

convencionado pelas partes. (...). (Ap 93557/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - EXECUÇÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO 

DE FORO NA ESCRITURA PÚBLICA DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VALIDADE DA CLÁUSULA - PRETENSÃO A 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 95 DO CPC - DIREITO PESSOAL - NÃO 

ACOLHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há 

que se falar em prevalência do Foro de situação do imóvel quando a 

questão posta em juízo versar sobre direito pessoal. É válida a cláusula 

contratual que estabelece o foro de eleição, ressalvados os caos em que 

versar sobre contrato de adesão e restar comprovado prejuízo ou 

abusividade. (AI 63505/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/08/2015, Publicado no DJE 14/08/2015) Dessa forma, considerando que 

o presente feito se trata de ação de direito pessoal, não sujeito a regra 

prevista no art. 47 do Código de Processo Civil, rejeito a preliminar de 

exceção de incompetência absoluta. 1.2 – Do foro de eleição Em regra, se 

as partes elegerem um foro no contrato celebrado para dirimir as 

possíveis disputas que possam surgir em relação ao objeto pactuado, o 

foro eleito deve ser respeitado quando for necessária a intervenção 

judicial visando o cumprimento da obrigação ou discussão das cláusulas 

pactuadas, salvo se esta eleição for nula ou impedir que alguma das 

partes exercite o seu direito de defesa. Por outro lado, o art. 101, I, Código 

de Defesa do Consumidor faculta ao autor-consumidor propor a demanda 

no foro do seu domicílio, ou no domicílio do réu, ou no foro de eleição ou, 

ainda, no local do cumprimento da obrigação. Trata-se de foro privilegiado, 

que o legislador dispôs em favor dos consumidores, a fim de facilitar a 

defesa dos seus direitos. No caso, verifica-se que o trâmite de processo 

em foro distinto do domicílio do consumidor hipossuficiente resulta em 

desvantagem particularmente notável que acarreta sacrifício 

desproporcional a defesa, dificultando-lhe o acesso à Justiça. Assim, com 

o intuito de garantir a aplicação do princípio da facilitação do acesso ao 

Poder Judiciário, consoante disposição do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, a cláusula de foro de eleição existente em 

contrato de adesão pode ser declarada nula. Neste sentido: 

COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 

DEMANDA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR NO FORO DE SEU DOMICÍLIO. 

DECLÍNIO PARA O JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO PREVISTO NO 

CONTRATO. ARTIGO 101, I, DO CDC QUE FACULTA AO CONSUMIDOR 

AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO. VULNERABILIDADE DO 

CONSUMIDOR QUE AFASTA A OBRIGATORIEDADE DA CLÁUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO PREVISTA NO CONTRATO. AÇÃO DE NATUREZA 

OBRIGACIONAL QUE NÃO ATRAI A NORMA DO ART. 47 DO NCPC. 

OPÇÃO DA PARTE AUTORA QUE DEVE SER RESPEITADA. ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 

CONFLITO QUE SE CONHECE PARA DAR PROVIMENTO. COMPETÊNCIA 

DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO) QUE SE 

DECLARA. (TJ-RJ - CC: 00281387920178190000 RIO DE JANEIRO MACAE 

3 VARA CIVEL, Relator: SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de 

Julgamento: 31/08/2017, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, 

Data de Publicação: 04/09/2017) RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE 

IMÓVEL – APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS – CONTRATO DE 

ADESÃO – COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – 

CONTRATO DE ADESÃO – RECURSO DESPROVIDO. A legislação 

consumerista confere a prerrogativa de o consumidor ingressar com a 

ação judicial em face do fornecedor no foro de seu domicílio, em atenção à 

sua condição pessoal de hipossuficiência e vulnerabilidade, conforme 

previsão contida no artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 

Constatado que o instrumento firmado entre as partes configura-se como 

contrato de adesão, ante a predominância de condições exclusivamente 

voltadas ao resguardo dos interesses da parte economicamente mais 

privilegiada, indicando o desequilíbrio entre os pactuantes, a cláusula de 

eleição de foro não pode subsistir, em virtude sistema amplo de proteção 

ao consumidor, além da normativa expressa de facilitação de sua defesa 

e ampliação do acesso aos órgãos do judiciário, prevista no artigo 6º, 

inciso VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor. (AI 39807/2014, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/08/2014, Publicado no DJE 

18/08/2014) Ademais, observa-se que o contrato em litígio se trata de 

instrumento firmado por adesão, isto é, a parte autora certamente não teve 

condições de negociar seus termos e a cláusula de eleição de foro lhe foi 

imposta, sendo inadmissível que ela prevaleça sobre as garantias do 

consumidor. Dessa forma, decreto a nulidade da cláusula de eleição de 

foro existente no contrato em espeque e, consequentemente, rejeito a 

preliminar de exceção de incompetência territorial. II – Do julgamento 

antecipado Inexistem outras preliminares a serem apreciadas. Nos termos 

do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil “o juiz julgará 

imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito 

quando não houver necessidade de produção de outras provas”. 

Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é 

possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida 

uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras 

provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 
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lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 

INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – 

PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTOS 

DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA EMPRESA, 

ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR GERENTE, 

SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. 

Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da 

produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência 

quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem 

sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova antes 

deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado pode 

entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela não se 

mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide. III – Da rescisão contratual Cuida-se de 

pedido de rescisão do contrato por desinteresse do promitente comprador, 

bem como restituição integral do valor pago, devidamente acrescido de 

juros e correção monetária. Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça 

entende que em caso de resolução de contrato de compra e venda de 

imóvel, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer à 

imediata devolução da quantia paga pelo promitente comprador, 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor ou 

parcialmente, caso a culpa tenha sido do comprador. Súmula nº 543, STJ - 

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento. Assim, desistindo os promitentes 

compradores da avença pactuada, acarretando a rescisão contratual, por 

sua exclusiva culpa, não há que se falar em devolução integral da quantia 

paga. Importante destacar que a morte do promitente comprador não 

configura possibilidade que permita a devolução integral do montante 

despendido na relação comercial. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MORTE DO PROMITENTE 

COMPRADOR - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO - CABIMENTO - 

NEGOU-SE PROVIMENTO AOS APELOS DO AUTOR E DA RÉ 1. Diante da 

rescisão do contrato promovida pelo consumidor, cabível a incidência da 

multa de até vinte e cinco por cento (25%) dos valores pagos. 

Precedentes do STJ. Considerando-se o percentual máximo fixado pela 

Corte Superior e as particularidades do caso em concreto, irretocável a 

sentença que a fixou em 10%. 2. Negou-se provimento aos apelos do 

autor e da ré. (TJ-DF 20140111258637 0030194-23.2014.8.07.0001, 

Relator: SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, Data de Julgamento: 

18/05/2016, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/06/2016 . Pág.: 248/254) IV – Da restituição Dessa forma, assiste 

direito ao promissário comprador de ser restituído de uma só vez dos 

valores efetivamente pagos, entretanto, razoável a retenção parcial como 

forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos suportados e decorrentes 

dos custos operacionais do empreendimento. No presente caso, 

aplicando-se o princípio da razoabilidade, evitando-se, assim, o 

enriquecimento sem causa de qualquer das partes, entendo justo a 

retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, em favor do vendedor. 

Neste sentido: RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE 

COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 

PERCENTUAL DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – MAJORAÇÃO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a 

imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, 

nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. (Ap 89254/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) Nessa hipótese, a 

jurisprudência vem se orientando pela contagem dos juros de mora desde 

o trânsito em julgado, pois só aí houve o acertamento definitivo do direito, 

com configuração exata da obrigação de restituir. Antes de tal 

oportunidade, não se reconhece que o promitente vendedor tenha 

incorrido em mora, sendo indevido o pagamento dos correspondentes 

juros. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO 

COMPRADOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR CUSTOS OPERACIONAIS E USO DO IMÓVEL. JUROS 

DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

(...) 3. Sendo determinada a restituição dos valores pagos em razão de 

rescisão de contrato, incidem juros de mora a partir do trânsito em julgado 

da decisão. 4. Deve ser utilizado o INPC para a correção dos valores 

restituídos, por ser o índice que melhor reflete a perda econômica do valor 

da moeda. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 

20150111405629 DF 0038887-08.2015.8.07.0018, Relator: SEBASTIÃO 

COELHO, Data de Julgamento: 31/05/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 12/06/2017 . Pág.: 445/447) APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO 

DE PARCELAS PAGAS – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – RESILIÇÃO 

CONTRATUAL – RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE 

COMPRADOR – RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA 

CONSTRUTORA – LIMITE DE 10% A 25% DOS VALORES PAGOS – 

PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NA PARCELA A 

SER RESTITUÍDA – TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA 

DEMANDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...) 2. A retenção efetuada pela promitente vendedora deve 

ficar adstrita aos limites de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por 

cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, a depender das 

circunstâncias do caso concreto. 3. Não tendo sido a construtora a 

culpada pelo desfazimento do negócio jurídico e tampouco negado a 

restituição dos valores pagos nos exatos termos contratuais, mostra-se 

cabível a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da 

demanda, e não a partir da citação da requerida. Precedentes do STJ. (Ap 

120773/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO - CULPA DA PROMITENTE COMPRADORA 

- PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO DE PERCENTUAL RAZOÁVEL - TERMO 

INICIAL DOS JUROS DE MORA SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO - 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - FRUIÇÃO - LOTE VAGO - 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. (...) Os juros de mora devem incidir sobre o valor 

a ser restituído à promitente compradora a partir do trânsito em julgado da 

sentença que determinou a restituição, pois é a data em que o crédito 

passa a ser exigível e a promitente vendedora constitui-se em mora. (...). 

(TJ-MG - AC: 10024103091989001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, 

Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 25/04/2014) Diante do exposto, a rescisão dos 

contratos de compra e venda, ora debatidos, é medida que se impõe, bem 

como a devolução em favor da parte autora de 90% (noventa por cento) 

do valor pago, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada 

desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir do 

trânsito em julgado, a ser apurado em liquidação de sentença. V – Da taxa 
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de fruição A ação ordinária mediante a qual se pleiteia a rescisão de um 

contrato não tem caráter dúplice, de forma que as pretensões 

endereçadas pelo réu contra o autor dependem do ajuizamento de 

reconvenção. Neste sentido: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. 

RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL. DESINTERESSE DO ADQUIRENTE POR DIFICULDADES 

FINANCEIRAS E INADIMPLÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO 

IMÓVEL. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA. RETENÇÃO DAS 

ARRAS. CABIMENTO. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. 

HONORÁRIOS. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Não se conhece de pedido de 

indenização por fruição do imóvel objeto do contrato de promessa de 

compra e venda, quando formulado em sede de contestação, uma vez que 

a via adequada para tanto seria a reconvenção. (...). (TJ-DF 

20140110111948 0002639-31.2014.8.07.0001, Relator: ANGELO 

PASSARELI, Data de Julgamento: 09/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 05/12/2016. Pág.: 431/443) Dessa forma, 

ausente a reconvenção, não se admite que a parte ré faça pedido contra 

o autor de indenização pela fruição do imóvel na peça contestatória, 

motivo pelo qual deixo de analisar o pleito. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO O FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

I do CPC, para: a) rejeitar preliminar de exceção de incompetência; b) 

rescindir os contratos de compra e venda sob o nº 04164/2009 e nº 

04165/2009 e, c) determinar a restituição em favor da parte autora de 90% 

(noventa por cento) do valor pago, corrigido monetariamente a partir de 

cada desembolso e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir do 

trânsito em julgado desta sentença, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Deixo de analisar o pleito da parte requerida de indenização por 

fruição do imóvel, uma vez que foi postulado por via inadequada. Condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004309-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARDOSO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004309-02.2016.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA CARDOSO DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por MARIA CARDOSO DA SILVA em face de BANCO 

BRADESCO. Em breve resumo, informa que é titular da conta nº 29224-9, 

agência nº 2228, Banco Bradesco, bem como tem sido vítima de fraude 

consistente na contratação de empréstimos pessoais e saques em conta 

corrente, cuja discussão é objeto do processo em apenso nº 

1003838-83.2016.811.0003. No presente feito, pretende discutir a 

legalidade da inscrição em cadastro de proteção ao crédito de débito, no 

valor de R$ 347,82 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos), data de vencimento em 29/07/2016, referente ao contrato nº 

501784741000034EC, uma vez que alega não possuir qualquer dívida com 

a parte requerida. Requer a concessão de tutela de urgência para 

exclusão da negativação no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de 

aplicação de multa diária. No mérito, pugna pela declaração de inexistência 

do débito e condenação da parte ré em danos morais no valor de R$ 

40.000,00 (quarenta mil reais). Junta comprovante de negativação e 

demais documentos. A tutela de urgência foi deferida (Id. 4436477). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação alegando, 

em síntese, ser legítima a cobrança e pugnando pela improcedência da 

ação (Id. 467522). A parte autora impugnou a contestação (Id. 4854169). 

As partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam 

produzir. A parte requerida apresentou nova contestação (Id. 8732613). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – Da preclusão consumativa Preclusão é a perda da faculdade 

processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), 

pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no 

processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato 

(preclusão consumativa). Na hipótese, ficou configurada a preclusão 

consumativa, uma vez que a parte requerida juntou contestação por 02 

(duas) vezes nos autos (Id. 467522 e 8732613). Assim, no caso de 

apresentação de duas contestações, há que prevalecer a primeira, pois 

atravessada em momento oportuno para o exercício do direito de defesa. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DO SISTEMA 

FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DUAS 

CONTESTAÇÕES PELO MESMO RÉU E MESMO ADVOGADO. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. Em homenagem à preclusão consumativa, a 

apresentação da primeira contestação torna inviável o conhecimento da 

segunda, de modo a autorizar o desentranhamento da respectiva peça 

processual. Precedente jurisprudencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70059350389, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros 

Nogueira, Julgado em 15/05/2014) (TJ-RS - AI: 70059350389 RS, Relator: 

Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 15/05/2014, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/05/2014) 

Insta consignar que o processo se realiza por meio de uma sequência 

ordenada de atos e permitir a sua repetição desordenada, ao arbítrio da 

parte, seria comprometer a celeridade e a eficiência da prestação 

jurisdicional. II – Do julgamento antecipado Inexistem outras preliminares a 

serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma 

vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 

INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – 

PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTOS 

DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA EMPRESA, 

ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR GERENTE, 

SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. 
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Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da 

produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência 

quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem 

sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de 

Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova antes 

deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado pode 

entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela não se 

mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide. II – Da inexistência do débito Primeiramente, 

destaco que a demanda deve ser julgada em consonância com o Código 

de Defesa do Consumidor, dada a relação consumerista existentes entre 

as partes, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, diante 

da notória hipossuficiência da parte autora em relação à empresa 

requerida. O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da 

cobrança que originou a inserção do nome da parte autora no cadastro de 

inadimplentes, tendo em vista a alegação de que não possui débito com a 

parte requerida. Em sede de contestação, a parte requerida se limita a 

alegar genericamente que a demandante contraiu dívida com a instituição 

bancária e que, no exercício regular do seu direito, efetuou o apontamento 

no cadastro de proteção ao crédito diante do seu inadimplemento. O art. 

373, I, II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O fato 

constitutivo da parte autora está devidamente comprovado pela juntada de 

comprovante de extrato do Serasa. Assim, a negativa da parte autora em 

relação à dívida a qual alega não estar obrigada, enseja o dever da parte 

requerida em demonstrar a higidez da cobrança impugnada, em razão de 

que não é exigível do consumidor a produção de prova negativa. 

Entretanto, em análise da documentação carreada aos autos, verifica-se 

que a parte requerida não juntou qualquer documento hábil a comprovação 

da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

autor e, consequentemente, da legitimidade do débito. Neste sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA 

AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - 

DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO INSUFICIENTE - 

ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE 

PROVIDO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias 

negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança 

(art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente 

o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as 

partes (...). (Ap 30815/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, 

Publicado no DJE 18/06/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – NEGÓCIO JURÍDICO PRATICADO MEDIANTE FRAUDE 

POR TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO. Cabe à instituição financeira o ônus da prova de que os 

serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não 

permitir a negociação fraudulenta em nome do autor, checando os 

documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas 

pelo tomador do empréstimo (...). (Ap 62198/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017) Portanto, ausente os 

elementos necessários para comprovação da legitimidade da cobrança, 

necessária a declaração da inexistência do débito. III – Do dano moral Não 

tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação da inadimplência da 

parte autora, bem como da origem do débito apontados como devido, a 

parte requerida responde pela falha na prestação do serviço e, por 

conseguinte, pelos danos causados a terceiros. A inscrição do nome do 

consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida 

inexistente, configura dano in re ipsa, ou seja, independe de comprovação 

do efetivo prejuízo. Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende que: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade 

pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como 

pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou 

débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do 

SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização 

decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do 

caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à 

proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão 

dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o 

valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a 

realidade do caso concreto. (Ap 138784/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –- INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E 

ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição do nome do 

consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a dívida inexistente, 

sem as devidas cautelas, é de responsabilidade da loja, a qual deve 

indenizar o ofendido pelo dano moral. Para a estipulação do valor da 

indenização atinente ao dano moral deve se levar em conta os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira 

daquele que sofreu o dano e da responsável pela conduta. (Ap 

141426/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 

16/02/2018) Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso entende que: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA 

PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO 

CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM 

CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O arbitramento do valor da 

indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os 

aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, 

atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão 

e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo 

ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta 

consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 138784/2017, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017) AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –- 

INSCRIÇÃO INDEVIDA - RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - QUANTUM 

ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. 

(...) Para a estipulação do valor da indenização atinente ao dano moral 

deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e da 

responsável pela conduta. (Ap 141426/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 07/02/2018, Publicado no DJE 16/02/2018). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam: a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização por 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracterizando 

o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ressalto que o 

valor da condenação deverá ser atualizado com juros de mora a partir do 

evento danoso (data da inclusão) e correção monetária desde o 

arbitramento, nos termos das súmulas nº 54 e 362, STJ. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – JUROS E CORREÇÃO – CONTRADIÇÃO – TERMO INICIAL DO 
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DANO MORAL – SÚMULA 362 E 54 DO STJ – EMBARGOS PARCIALMENTE 

ACOLHIDOS. A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento, segundo a súmula 362 do STJ e os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual, conforme súmula 54 do STJ. (ED 

150632/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, 

Publicado no DJE 02/05/2018). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

FEITO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) 

ratificar a liminar deferida nos autos; b) declarar a inexistência do débito 

no valor de R$ 347,82 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois 

centavos), data de vencimento em 29/07/2016, data de inclusão em 

04/10/2016, referente ao contrato nº 501784741000034EC; c) condenar a 

parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. Condeno a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001856-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY PRATES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001856-34.2016.8.11.0003. 

AUTOR: ROSEMARY PRATES RÉU: OI S.A Vistos e examinados. Cuida-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROSEMARY PRATES 

em face de OI S/A. Em breve resumo, afirma que era cliente da empresa 

requerida quando residia na Comarca de Tangará da Serra/MT, mediante 

plano Oi Conta Total Light, (65) 8448-2396 e (65) 3326-5871. Informa que 

efetuou o pagamento de todos os débitos referente ao presente contrato, 

bem como procedeu ao seu cancelamento em dezembro de 2015. 

Argumenta que foi indevidamente inscrita em cadastro de proteção ao 

crédito por débito, no valor de R$ 366,40 (trezentos e sessenta e seis 

reais e quarenta centavos), data do vencimento em 03/03/2015, data da 

inclusão em 16/10/2015, referente ao contrato nº 0005092446990015. 

Requer a concessão de tutela de urgência para exclusão do referido 

apontamento do cadastro de inadimplentes, sob pena de aplicação de 

multa diária. No mérito, pugna pela declaração de inexistência do débito e 

condenação da parte ré em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Junta comprovante de negativação (Id. 1617418), procuração e 

demais documentos. A tutela de urgência foi deferida (Id. 1851945). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação pugnando 

pela improcedência da demanda, uma vez que o débito é legítimo (Id. 

3074086). A secretaria certificou que a contestação foi apresentada 

intempestivamente (Id. 4549347). A parte autora impugnou a contestação 

(Id. 5507470). As partes foram intimadas para especificar as provas que 

pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da revelia Analisando os autos, extrai-se que 

a parte requerida foi regularmente citada, entretanto, deixou de apresentar 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a sua revelia. Neste 

ponto, cumpre salientar que os argumentos apresentados pela parte 

requerida, com o intuito de justificar a tempestividade da peça 

contestatória, não merecem prosperar, uma vez que o despacho inicial foi 

cristalino ao determinar o prazo para defesa, bem como as razões pelas 

quais a audiência de conciliação não seria designada naquele momento 

(Id. 1851945). De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não 

é absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370, 

caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil, pela qual caberá ao 

juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas 

necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos 

alegados pela parte autora, somente não se reputarão verdadeiros, 

quando o contrário resultar da convicção do juiz. 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). II – Do julgamento antecipado Inexistem preliminares a 

serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma 

vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO 

C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN - 

ÔNUS DO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da 

lide. Cerceamento de defesa. Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das 

provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as 

desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do 

art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual CPC). Nesse norte, o Magistrado julga 

de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme 

preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 371 do atual CPC), não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 3. Em se tratando de 

questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não 

havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já 

constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme 

preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do atual CPC). (...) (Ap 

78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – 

INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – 

PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE SUPOSTOS 

DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA EMPRESA, 

ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR GERENTE, 

SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...). 3. 

Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da 

produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento da diligência 

quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem 

sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do Código de 
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Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova antes 

deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado pode 

entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela não se 

mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide. III - Da inexistência do débito O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legalidade do débito que originou a 

inscrição no cadastro de proteção ao crédito, no valor de R$ 366,40 

(trezentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), vencimento em 

03/03/2015, referente ao contrato nº 0005092446990015. De fato, verifico 

que a parte autora não nega a relação jurídica com a empresa ré, no 

entanto, apesar de afirmar que não possui débitos, deixa de comprovar a 

sua regularidade/adimplência, com a juntada do comprovante de 

pagamento da fatura em discussão. Ora, se a parte autora não nega a 

relação jurídica quando da propositura da ação, não há como imputar a 

prova da sua adimplência ao demandado, cabendo ao próprio requerente 

apresentar os comprovantes de pagamento da cobrança que diz não ser 

legítima. Insta consignar que as faturas apresentadas na inicial 

encontram-se parcialmente cobertas e os comprovantes de pagamentos 

totalmente ilegíveis, de modo que é impossível determinar se os 

documentos se referem ao objeto da presente ação. Os áudios de 

gravação juntados aos autos, tampouco fazem prova de que o débito, ora 

discutido, foi devidamente adimplido pela parte autora, fazendo apenas 

referência a demais faturas em aberto na data da ligação. Importante 

frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, 

cabendo à parte autora demonstrar o mínimo de prova aos fatos alegados 

na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. SPC E SERASA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS 

MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. - Para que se condene alguém ao 

pagamento de indenização por dano moral, é preciso que se configurem 

os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a 

culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de 

causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. - A inscrição do nome do 

devedor aos órgãos de proteção ao crédito somente se afigura indevida 

para os casos em que houver a comprovação de que o débito, incluído os 

seus encargos estão integralmente quitados. (TJ-MG - AC: 

10433120150555001 MG, Relator: Antônio Sérvulo, Data de Julgamento: 

13/05/2014, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

27/05/2014)” (grifo nosso) “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

EMPRESA DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - PROVA BASTANTE DA DÍVIDA 1 A 

responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é de natureza 

objetiva, ou seja, prescinde da configuração da culpa, bastando ao lesado 

comprovar a conduta irregular, o dano experimentado e o nexo de 

causalidade entre ambos. O ofensor, por seu turno, somente se exime do 

dever de indenizar se comprovar a inexistência do nexo causal, a culpa 

exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2 Havendo prova suficiente nos 

autos da regularidade da contratação dos serviços e da respectiva dívida, 

não há falar em dano moral em decorrência da inscrição negativa em 

cadastro restritivo de crédito. (TJ-SC - AC: 20120923475 SC 

2012.092347-5 (Acórdão), Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de 

Julgamento: 23/09/2013, Terceira Câmara de Direito Público Julgado)” 

Desse modo, ante a inexistência de ato ilícito, a improcedência da ação é 

medida que se impõe. Dessa forma, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, revogando a liminar deferida nos autos e, consequentemente 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001643-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001643-28.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE ALVES PELISARO REQUERIDO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ANDRÉ HENRIQUE ALVES PELISARO em face de LATAM 

AIRLINE GROUP S.A. Informa que adquiriu 4 (quatro) passagens aéreas, 

no valor de R$ 2.646,10 (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e dez 

centavos), parceladamente no cartão de crédito, entretanto, por motivos 

médicos, necessitou cancelar a viagem com 4 (quatro) meses de 

antecedência. Afirma que somente o montante de R$ 507,83 (quinhentos e 

sete reais e oitenta e três centavos) foi restituído pela companhia aérea, 

ou seja, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor pago. Argumenta 

que o valor retido é abusivo, devendo a empresa requerida proceder a 

sua devolução em dobro. Requer liminar para cessar os descontos no 

cartão de crédito, referente às parcelas 02/10 a 10/10, sob pena de 

aplicação de multa diária. No mérito, pugna pela condenação da parte 

requerida em danos materiais no montante de R$ 4.011,94 (quatro mil e 

onze reais e noventa e quatro centavos), bem como em danos morais no 

valor de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). Junta 

procuração e documentos. A tutela foi indeferida. Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação (Id. 3032915). A parte autora 

impugnou a contestação (Id. 5830751). As partes foram intimadas a 

especificar as provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os 

autos, verifico que o presente caso desafia a extinção do feito por 

ilegitimidade ativa. Isto porque, o cartão de crédito em que se efetuou a 

compra das passagens aéreas, cujo valor se pretende restituir, pertence 

à Ana Encarnaciona Garcia Pelisaro, ou seja, pessoa estranha à lide (Id. 

1589205). Neste sentido: CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. 

DESISTÊNCIA POSTERIOR DA VIAGEM. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS 

VALORES PELA RÉ. PRETENSÃO DE REEMBOLSO TOTAL DA QUANTIA 

DESPENDIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE 

ATIVA DO AUTOR. COMPRA EFETUADA COM CARTÃO DE CRÉDITO DE 

TITULARIDADE DE TERCEIRO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007271760, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 18/04/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007271760 RS, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

18/04/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/04/2018) ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM" – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DE PASSAGEM 

AÉREA – PAGAMENTO DO BILHETE EFETUADO PELO PAI DA 

REQUERENTE – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME 

PRÓPRIO – OFENSA À REGRA DO ART. 6º DO CPC/1973 (ART. 18 DO 

CPC/2015)- SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA PARA 

PROPOSITURA DA AÇÃO E EXTINGUIU O FEITO MANTIDA - RECURSO 
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IMPROVIDO. (TJ-SP -  APL: 10029988620148260048 SP 

1002998-86.2014.8.26.0048, Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de 

Julgamento: 14/09/2016, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 19/09/2016) Assim, tendo em vista que o ordenamento jurídico 

não permite que se pleiteie direito alheio em nome próprio, ressalvadas as 

hipóteses legais, bem como a ausência de legitimidade deve ser 

reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485,§ 3º, 

CPC), a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002355-18.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO)

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002355-18.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO 

DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIO PEREIRA DO NASCIMENTO em 

face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Informa que celebrou 

contrato de empréstimo consignado sob o nº 569629844, em 19.04.2016, 

no valor de R$ 478,71 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um 

centavos), a ser pago em 62 (sessenta e duas) parcelas de R$ 13,80 

(treze reais e oitenta centavos). Afirma que a parte requerida não 

procedeu ao depósito do valor contratado em sua conta bancária, muito 

embora tenha iniciado os descontos pactuados. Requer liminar para 

cessar os descontos em seu beneficio previdenciário, sob pena de 

aplicação de multa diária. No mérito, pugna pelo cancelamento do contrato 

nº 51-285414/1531001, condenação da parte requerida ao pagamento de 

danos materiais, equivalente aos descontos efetivados bem como danos 

morais no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Junta procuração 

e documentos. A tutela de urgência foi indeferida (Id. 1946486). 

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação alegando 

preliminar de ilegitimidade passiva em relação aos contratos nº 

51-285414/1531001 e, no mérito, a improcedência da ação em relação ao 

contrato nº 569629844 (Id. 3228937). A parte autora impugnou a 

contestação (Id. 4988040). As partes foram intimadas a especificar as 

provas que pretendiam produzir. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Da ilegitimidade passiva 

Analisando os autos, verifico que o empréstimo sob o nº 

51-285414/1531001 foi pactuado entre a parte autora e instituição 

bancária diversa da parte requerida (Banco BNG), de modo que a 

preliminar de ilegitimidade passiva merece ser acolhida. Dessa forma, 

JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, em relação ao contrato 

nº 51-285414/1531001, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. O feito prossegue em relação ao contrato nº 569629844. II – Do 

julgamento antecipado Não existem outras preliminares a serem 

apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE 

SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA 

EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR 

GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3. Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova 

antes deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado 

pode entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela 

não se mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 

do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. III – Do 

empréstimo A parte autora alega que o valor referente ao contrato de 

empréstimo consignado não foi depositado em sua conta bancária, embora 

tenha sido realizados descontos em seu benefício previdenciário. Em sede 

de contestação, a instituição bancária informou que a operação não foi 

concretizada, tratando-se de mera proposta excluída. Pois bem. Em que 

pesem as alegações da parte autora, entendo que o pleito não merece 

prosperar. Isto porque, inexiste nos autos qualquer comprovação acerca 

da realização do empréstimo que se pretende rescindir ou dos descontos 

que a parte autora almeja restituir. Neste ponto, insta consignar que o 

documento juntado no Id. 1856832 não possui qualquer referência ao 

suposto contrato nº 569629844, entabulado em 19.04.2016, no valor de 

R$ 478,71 (quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), 

parcelado em 62 (sessenta e duas) prestações. Importante frisar, que 

embora o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo à parte autora demonstrar o mínimo de prova dos 

fatos alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, 

não havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, 

pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 
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relações consumerista, isso não importa em isentar a parte demandante 

de minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Portanto, 

forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a rescisão do 

contrato e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Neste sentido: REPARAÇÃO DE 

DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO AUTOR. A inversão do ônus 

da prova, decorrente do art. 6º, inc. VIII, do CDC, não exime a parte 

requerente de comprovar, ainda que tenuemente, o fato constitutivo do 

seu direito, qual seja, no caso presente, demonstrativos dos descontos 

efetuados pelo Banco réu em seu benefício previdenciário. Cuida-se, 

ademais, de prova de facilitada produção por parte do autor que, é certo, 

dispõe de extratos de sua conta corrente, não os acostando por inércia 

probatória absoluta. Conquanto alegue o autor haver contratado 

empréstimo junto ao banco requerido, assegurando estar a ocorrer os 

descontos das parcelas em seus proventos, sem que haja sido o 

montante disponibilizado, sequer um início de prova trouxe a guarnecer 

sua tese, não ultrapassando suas asserções este plano. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004708376, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71004708376 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 

15/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 16/07/2014) RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE 

DANOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 

373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Recurso 

Cível Nº 71006181556, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 29/09/2016). (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71006181556 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de 

Julgamento: 29/09/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2016) Desse modo, ante a 

ausência de comprovação da existência do contrato nº 569629844, bem 

como dos descontos dele decorrente, a improcedência da ação é medida 

que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Consigno que, se o 

condenado das custas e dos honorários advocatícios for beneficiário da 

justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa por até 05 

(cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o credor demonstrar que 

deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e, com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORCAS DO CARMO RAMALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (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 SENTENÇA Processo: 1003392-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR: DORCAS DO CARMO RAMALHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DORCA DO CARMO RAMALHO em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Em resumo, informa que é titular da UC 6/1011716-6 e que foi notificada 

pela requerida acerca de suposta irregularidade em seu medidor de 

energia elétrica (desvio de energia no ramal de entrada). Afirma que, em 

virtude da alegada irregularidade, a parte requerida efetuou cobrança no 

valor de R$ 22.091,49 (vinte e dois mil noventa e um reais e quarenta e 

nove centavos), vencimento em 24/03/2017, referente à recuperação de 

consumo do período de fevereiro/2015 a setembro/2016. Alega que 

compete à concessionária de energia a responsabilidade pela 

conservação da unidade consumidora, de modo que a cobrança de 

valores retroativos por ausência de manutenção periódica é ilegal e 

abusiva. Requer a concessão de tutela de urgência para que a parte ré se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia, bem como efetuar a 

cobrança da fatura em discussão. No mérito, requereu a declaração de 

inexistência do débito e a condenação da parte requerida em danos 

morais. Junta procuração e demais documentos. A tutela de urgência foi 

parcialmente deferida (Id. 7358569). Devidamente citada, a parte requerida 

apresentou contestação, alegando em síntese, a legitimidade da cobrança, 

tendo em vista que procedimento de apuração de consumo não faturado 

observou as diretrizes legais, pugnando pela improcedência da ação (Id. 

9151580). A parte autora impugnou a contestação (Id. 9745292). As 

partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam 

produzir. A parte requerida postulou o deferimento de prova pericial a fim 

de comparação da carga de equipamentos elétricos instalados e o 

montante em quilowatt-hora aferido mensalmente (Id. 10798028), ao passo 

que a parte autora manteve-se silente (Id. 11368721). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. I – Do julgamento 

antecipado Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Ademais, conforme dispõe o artigo 370 do Código de 

Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, devendo indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Frise-se que a prova pericial requerida não seria 

capaz de elucidar nenhum fato trazido à apreciação deste juízo que 

contribuiria para a formação da convicção, motivo pelo qual o seu 

indeferimento é medida que se impõe. Nesse sentido: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE 

COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. 

Inocorrência. 2. O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 130 do CPC/73 (art. 370 do atual 

CPC). Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre 

convencimento motivado, conforme preceitua o art. 131 do CPC/73 (art. 

371 do atual CPC), não havendo, portanto, que se falar em cerceamento 

de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas 

pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as 

provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua 

convicção. 3. Em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo 

de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras 

provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento 

antecipado, conforme preconiza o art. 330, I, do CPC/73 (art. 355, I, do 

atual CPC). (...) (Ap 78100/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 18/05/2018) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 

SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO 

CONFIGURADO – PRELIMINARES AFASTADAS – DÍVIDA ORIUNDA DE 

SUPOSTOS DESCONTOS INDEVIDOS DE CHEQUES DE CLIENTES DA 

EMPRESA, ACAUTELADOS PELO BANCO – OPERAÇÃO RELIZADA POR 

GERENTE, SEM AUTORIZAÇÃO – APROPRIAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA - FALTA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA – PEDIDO 

JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 

(...). 3. Compete ao juiz, enquanto presidente do feito, aferir a 

conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado o indeferimento 

da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que 

indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do 

Código de Processo Civil, podendo, ainda, dispensar a produção de prova 

antes deferida. 4. Ainda que, inicialmente, deferida a prova, o magistrado 

pode entender que, diante do acervo provatório já colhido nos autos, ela 

não se mostra mais necessária para a formação de seu convencimento, 

circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos 
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do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, sem que disso decorra 

cerceamento de defesa. (...) (Ap 156695/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018) Desta feita, passo ao 

julgamento antecipado da lide, considerando que é possível, pela prova já 

carreada ao feito, que seja proferida uma sentença de mérito. II – Da 

inexistência do débito Cinge-se a controvérsia na análise da legitimidade 

da cobrança de valores a título de recuperação de consumo, bem como 

acerca da configuração do dano moral. 2.1 – Do valor recuperado 

Analisando os autos, observa-se que a fatura em discussão, no valor de 

R$ 22.091,49 (vinte e dois mil noventa e um reais e quarenta e nove 

centavos), vencimento em 24/03/2017, unificou a cobrança relativa à 

recuperação de consumo (26.789 kwh) e o regular consumo do período 

de leitura (1.217 kwh). Assim, importante destacar que o valor cobrado 

por recuperação de consumo, referente ao período de fevereiro/2015 a 

setembro/2016 (26.789 kwh), perfaz a quantia de R$ 21.102,45 (vinte e 

um mil cento e dois reais e quarenta e cinco centavos), conforme 

notificação endereçada à parte autora. 2.2 – Da recuperação de consumo 

A parte requerida sustenta que a cobrança é legítima, uma vez que seguiu 

o procedimento adotado para recuperação de consumo prevista na 

legislação vigente, conforme Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 

605337. Pois bem. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL determina que na 

ocorrência de indício de irregularidade a concessionária deve adotar os 

seguintes procedimentos: “Art. 129. Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2º 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. § 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a 

partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela 

perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, 

desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua 

emissão. § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do 

medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve 

acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, 

mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou 

àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de 

transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A 

avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela 

Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, 

desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos 

calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo 

ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o 

consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º 

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por 

escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de 

antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para 

que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de 

representante nomeado. (...) Neste ponto, insta consignar que o termo de 

ocorrência e inspeção não é prova suficiente da existência de 

irregularidade no medidor de energia elétrica, uma vez que se trata de 

documento produzido unilateralmente, portanto, goza de presunção 

meramente relativa de veracidade. A referida resolução exige um conjunto 

de evidências para a recuperação de consumo de energia, de modo que a 

prova da irregularidade no medidor de energia elétrica, em qualquer 

modalidade, deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla 

defesa, sob pena de sua ineficácia. Imperioso registrar que empresa ré, 

como fornecedora de serviço público essencial, está sujeita às regras do 

Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a 

existência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus 

valores, além de estar obrigada a fornecer um serviço adequado, 

eficiente, seguro e contínuo. No caso, a empresa requerida não trouxe 

nenhum documento que demonstrasse o cumprimento de todas as 

exigências pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, uma vez 

que não apresentou comprovante de entrega do termo de ocorrência à 

parte autora, relatório de verificação metrológica, assim como prova de 

que a parte autora concorreu para a existência da irregularidade 

apontada. Igualmente, necessário acrescentar que ainda que a 

recuperação de consumo seja fundada em desvio no ramal de entrada, 

não está isenta de respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa 

e do contraditório. Neste sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – 

DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – 

COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA 

DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ao constatar 

desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem 

ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve 

ser declarado inexistente o débito. (Ap 31500/2018, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) Ademais, a fraude 

não se presume, exige prova inconteste, portanto a ré não pode cobrar a 

diferença de consumo de forma unilateral e administrativa, e muito menos 

coercitivamente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENEGIA ELÉTRICA. 

COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

NÃO FATURADO BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE (TOI). INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. 

PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA PELA RÉ, QUE NÃO SE DESINCUMBIU 

DE PROVAR FATO IMPEDIDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO 

DIREITO DO AUTOR, NOS MOLDES DO ARTIGO 373, II, DO CPC. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. (...) A concessionária não 

pleiteou a produção de prova técnica, o que seria fundamental para 

corroborar as alegações de irregularidade no medidor, de modo a justificar 

a imputação de dívida a título de recuperação de consumo e a interrupção 

do serviço, tendo juntado, tão somente, documentos produzidos de forma 

unilateral. Incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra 

traçada pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, caberia à ré 

trazer aos autos provas acerca da existência de irregularidade, 

considerando a natureza da prova e a capacidade técnica que a 

concessionária tem para produzi-la, não sendo lícito permitir a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica, sem que seja efetivamente 

comprovada a fraude. (...). CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do 

recurso. (TJ-RJ - APL: 00218541020158190070 RIO DE JANEIRO SAO 

FRANCISCO DO ITABAPOANA VARA UNICA, Relator: CEZAR AUGUSTO 

RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 27/03/2018, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2018) APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA NA 

PRESENÇA DO CONSUMIDOR - PERÍCIA EM CONFORMIDADE COM OS 

PARÂMETROS DO INMETRO NÃO REALIZADA - NÃO OBSERVÂNCIA AOS 

PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL - 

REVISÃO DE FATURAMENTO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO 

DEMONSTRADA PELO RÉU - ART. 373, INCISO II, DO CPC NÃO CUMPRIDO 

- CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO - ATO 

ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o 

que é acentuado pela Resolução nº. 414/2010 da ANEEL que exige um 

conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A 

prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida 

com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua 

ineficácia. O corte no fornecimento de energia elétrica quando a 

inadimplência do consumidor decorrer de débito pretérito configura ato 

ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço 

público. (Ap 136906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, 
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Publicado no DJE 26/01/2018) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE 

ENERGIA – ART. 129, §1º, II, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – 

REVELIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA – RESPONSABILIDADE 

DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA – 

PEDIDO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Será lícita a cobrança a título de diferença de consumo não faturado, 

desde que a concessionária comprove adulteração do relógio medidor de 

energia elétrica provocada pelo consumidor. A prova da irregularidade do 

medidor é condição para a exigibilidade do suposto débito de energia 

elétrica (art. 129, §1º, II, da Resolução 414/2010). O Termo de Ocorrência 

e Inspeção não é prova suficiente da existência de irregularidade no 

medidor de energia elétrica, pois trata-se de documento produzido 

unilateralmente, goza de presunção meramente relativa de veracidade. 

(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

10/04/2018) Assim, não se admite a cobrança perpetrada pela 

concessionária baseada em valores apurados unilateralmente, 

principalmente, quando não há prova da existência da alegada adulteração 

do medidor ou de que a autora tenha contribuído para o fato, de modo que 

a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe. III - Do dano 

moral Em relação ao dano moral, entendo que o pleito não merece 

prosperar. Isto porque, extrai-se dos autos que não houve suspensão do 

fornecimento de energia da unidade consumidora, nem a negativação do 

nome da parte autora nos órgão de proteção ao crédito. Assim, embora 

possa ser reconhecido que houve cobrança indevida, de outro lado, é 

certo que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a 

linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão 

ao direito da personalidade da parte autora. Não sem propósito, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Neste sentido: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA 

COM INDENIZAÇÃO - COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA 

CONCESSIONÁRIA APÓS VERIFICAÇÃO DE DEFEITO NO MEDIDOR DE 

CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA - VIABILIDADE - 

IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA CONSTATADA POR MEIO DE 

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO AFERIDO PELO INMETRO 

- PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA 

INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO 

– AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO E DE INSERÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

CARACTERIZAÇÃO DE MERO DISSABOR - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) 3- A 

mera cobrança de pretenso consumo não faturado, desprovida de 

suspensão no fornecimento do serviço, ou a inexistência de inclusão do 

nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito não tem o condão 

de causar danos de natureza extrapatrimonial. (Ap 139560/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) 

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR COBRANÇA 

INDEVIDA - CELPE - SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE - IMPOSSIBILIDADE - 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA 

DEFESA NA APURAÇÃO DA IRREGULARIDADE APONTADA - DÉBITO 

DESCONSTITUÍDO - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (...) A configuração do dano 

moral, em que pese o infortúnio da cobrança indevida, exige a produção 

de efeitos que abale a sua honra ou cause sofrimento espiritual. O simples 

transtorno de se tentar resolver administrativamente ou não, e/ou de se 

promover ação judicial, situa-se no campo do mero aborrecimento, sem 

qualquer caracterização de dano moral, cabendo ao Julgador analisar 

caso a caso. 5. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido à 

unanimidade. (TJ-PE - APL: 3845121 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima 

Filho, Data de Julgamento: 08/06/2016, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 06/07/2016) APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – 

AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIDMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E 

INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO 

ABORRECIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera insatisfação não 

pode ser classificada como dano moral, sobretudo em uma sociedade tão 

complexa como a atual em que inúmeros eventos do cotidiano, por si, são 

aptos causar aborrecimentos de toda ordem. A cobrança indevida sem 

que ocorra a negativação do nome da autora ou a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar dano moral 

indenizável. (Ap 144667/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2015, 

Publicado no DJE 10/06/2015) Reputa-se assim, a inexistência de dano 

moral a ser reparado, uma vez que não ocorreu a inscrição desabonadora 

nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, atinente à cobrança discutida no processo em liça. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC, para: a) ratificar a liminar 

deferida nos autos; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 

21.102,45 (vinte e um mil cento e dois reais e quarenta e cinco centavos) 

referente à recuperação de consumo do período de fevereiro/2015 a 

setembro/2016 (26.789 kwh), devendo a parte requerida proceder à 

expedição de nova fatura referente ao mês de março/2017 e, c) indeferir 

o pleito de condenação em danos morais. Diante da sucumbência 

recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do 

proveito econômico, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 

Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários advocatícios 

for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará 

suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado, salvo se o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de hipossuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, conforme art. 98, § 2º 

e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005410-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO HENRIQUE MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005410-40.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CLAUDIO HENRIQUE 

MORAES DA SILVA Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO proposta por OMNI FINANCEIRA S/A em face de CLÁUDIO 

HENRIQUE MORAES DA SILVA, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 

O pedido liminar foi deferido (Id. 9613961). O objeto foi apreendido (Id. 

11090370). Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer in 

albis o prazo para purgação da mora ou apresentação de defesa (Id. 

12294708). A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. I – Da revelia Analisando os autos, extrai-se que a parte 

requerida foi regularmente citada, entretanto, deixou de apresentar 

contestação no prazo legal, razão pela qual decreto a sua revelia. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370, caput e 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, pela qual caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados 

pela parte autora, somente não se reputarão verdadeiros, quando o 

contrário resultar da convicção do juiz. Nesse sentido é a orientação 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO CONTRATUAL E 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 432 de 607



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). II – Do julgamento antecipado Inexistem preliminares a 

serem apreciadas. Nos termos do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil “o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de 

outras provas”. Impõe-se o julgamento antecipado da presente lide, uma 

vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo 

proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de 

outras provas. Desta feita, passo ao julgamento antecipado da lide. III – Da 

busca e apreensão O Decreto-lei n 911/1969 dispõe que o proprietário ou 

credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, 

poderá requerer a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente em 

desfavor do devedor ou terceiro. Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor 

poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º 

do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) 

No caso, verifica-se que o feito encontra-se devidamente instruído com 

cópia do contrato celebrado entre as partes, bem como constituição em 

mora do devedor. Por outro lado, a parte devedora deixou de efetuar a 

purgação da mora ou apresentar resposta no prazo estabelecido em lei, 

de modo que a procedência do pleito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC, para: a) confirmar a liminar concedida nos autos e, b) 

consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em favor da 

parte autora. Proceda-se a remoção da restrição no Sistema Renajud, se 

houver. Oficie-se ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso – DETRAN/MT para que proceda a retificação no registro da 

propriedade do veículo, objeto destes autos. Após a venda do bem, deve 

ser descontado o que faltou ao devedor pagar para adimplir o empréstimo 

e, havendo saldo remanescente, o que sobrar deverá ser devolvido ao 

requerido. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, 

do CPC. Consigno que, se o condenado das custas e dos honorários 

advocatícios for beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das 

obrigações ficará suspensa por até 05 (cinco) anos após o trânsito em 

julgado, salvo se o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 2º e 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002899-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo, celebrado pelas partes, 

noticiado nos autos. Com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito. Custas processuais e honorários advocatícios como 

acordado pelas partes. Após o cumprimento de todas as formalidades 

necessárias, incluindo-se eventuais baixas e/ou restrições, 

providencie-se o arquivamento dos autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001781-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PIMENTEL CANDIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - ES0012529A (ADVOGADO)

ELIZABETH CERQUEIRA COSTA ALVES OAB - ES13066 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

Vistos e examinados. A parte autora ingressou com LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. Conforme se extrai 

do art. 509, II, e §1º, respectivamente, a liquidação de sentença 

proceder-se-á pelo procedimento comum, quando houver necessidade de 

alegar fato novo, e será lícito promover, simultaneamente a execução, a 

liquidação da sentença quando ilíquida, em autos apartados. A petição 

inicial foi recebida, com a determinação da citação da requerida. A 

requerida foi citada e quedou-se inerte, tendo a Sra. Gestora certificado o 

fato nos autos. A parte autora manifestou-se pela procedência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Tendo em conta que a ré foi devidamente citada e não 

apresentou contestação, DECRETO A SUA REVELIA, o que induz aos 

efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se verdadeiras as alegações de 

fatos formuladas pela parte autora. Deste modo, considerando que a 

requerida é revel e que não há requerimento de prova, passo ao 

julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso II, do CPC. 

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDOS JULGADOS 

PROCEDENTES - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL - 

ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA NO ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - VALIDADE DA CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E 

DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO - REVELIA DECRETADA - ADMISSIBILIDADE 

- PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NÃO CONTESTADOS - 

MERA ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DOS ENCARGOS PACTUADOS - 

FALTA DE INDICAÇÃO OBJETIVA - NÃO CABIMENTO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Devidamente realizada a 

citação e não apresentada contestação no prazo legal, a lei determina a 

aplicação dos efeitos da revelia, presumindo-se a veracidade das 

alegações do autor, principalmente quando corroborada pelas demais 

provas dos autos (...)”. (Ap, 86047/2012, DES.RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2014, 

Data da publicação no DJE 12/05/2014). Como já relatado, a parte autora 

ajuizou a presente liquidação de sentença para posteriormente promover o 

cumprimento da sentença erga omnes proferida pelo Tribunal de Justiça 

do Acre, em face da requerida. A sentença que se pretende liquidar assim 

determinou: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos os negócios jurídicos determinada no item 

A, determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em 

que se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré 

Ympactus Comercial Ltda a: B.1) devolver a todos os Partners os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos 

os divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de 

Caução Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99Telexfree; 

B.3) devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores 

recebidos a título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo 

cinquenta contas VOIP 99Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores 

indicados nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré 

Ympactus Comercial Ltda as contas 99Telexfree que receberam em forma 

de kits, mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas 

não restituídas deverá ser abatido do montante geral a receber, na 

proporção de U$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para 
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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.

1º Juizado Especial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 880124 Nr: 10350-65.2017.811.0003

 AÇÃO: Questões e Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ELISETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20235/O

 Intimação do patrono do querelado, Dr. Victor Guilherme Moya, da 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/09/2018 ãs 15:30 horas.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 809243 Nr: 17736-20.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE DOS SANTOS FELIPE, JOSE 

BITENCOURT DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3402-B/MT

 Intimação da advogada drª Thelma Aparecida Garcia Guimarães, da 

sentença de fls. 123.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003745-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL VETTORELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRGINIA DUARTE POSADA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003745-52.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono das partes para que compareçam nesta Secretaria da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, a fim de firmar termo de guarda 

compartilhada definitiva, em cinco dias, sob pena de arquivamento. 

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018 Geralda Esplendo dos Santos Moraes 

Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004322-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILTON JOSE DA SILVA JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINA FURTADO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004322-30.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

20.09.2018, às 15h30min, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Havendo prova pré-constituída da 

paternidade (certidão de nascimento da parte autora que instruem a 

inicial), defiro os alimentos provisórios ofertados, nos termos do art. 4º, da 

Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os em 34,59% do salário 

mínimo vigente, equivalente hoje à R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), 

devidos a partir da citação, até o dia 10 (dez) de cada mês, a serem 

pagos diretamente à parte requerida, mediante recibo ou em conta 

bancária a ser indicada por esta. 7. No mais, sem prejuízo da 

determinação supra, havendo necessidade de maior elucidação dos fatos 

e para que o juízo tome conhecimento das reais condições das partes, 

determino a imediata realização de estudo psicossocial com as partes e a 

criança. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 09 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003484-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 434 de 607



N. F. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1003484-87.2018.811.0003 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 20.09.2018, às 15h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se o 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 6. Após a realização da audiência supra, com ou sem 

manifestação da parte requerida, proceda-se ao estudo social das 

condições das partes e da criança. 7. Empós, vista ao Ministério Público, 

para sua manifestação. 8. Intime-se. 9. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 09 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268590 Nr: 2201-76.2000.811.0003

 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: IVANO DE FREITAS, NEIDE FRANCISCA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Parte sem Nome (Aguardando RegularizaþÒo)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GEREMIAS GENOUD 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 2201-76.2000.811.0003, Protocolo 

268590, 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.: 441369 Nr: 10039-21.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACC, MLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACSDS, JADSS, CCSDS, MDRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, VANDERLEA SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSENILDO 

SANTOS RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

10039-21.2010.811.0003, Protocolo 441369, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002081-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FANAVIA DOS SANTOS FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002081-83.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o pleito de ID: 

13965415 e entendendo ser de bom alvitre oportunizar nova tentativa de 

composição, nos termos do art. 139, incisos II e IV, do Código de Ritos, já 

que deve o juiz velar pela rápida solução do litígio, tentando, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, pelo que designo o dia 22.10.2018, 

às 16h30min, para a realização de audiência de tentativa de conciliação, 

devendo constar no mandado que as partes deverão se fazer presentes 

ou seus procuradores com poderes expressos para transigir. 2. Intime-se. 

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005054-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA (REQUERENTE)

M. J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005054-11.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à Assembleia Legislativa do 

Estado de Mato Grosso para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos prova de que não há outros 

herdeiros do falecido além daqueles mencionados no processo, 

utilizando-se, para tanto, de declarações com firma reconhecida de, ao 

menos, 3 (três) testemunhas. 5. Após, vista ao representante do Ministério 

Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002912-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. P. D. S. P. (REQUERENTE)

CLEUMA PIMENTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO PRECIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002912-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao Ministério Público para sua manifestação, no prazo legal. 2. 

Após, venham-me os autos conclusos. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004174-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DO NASCIMENTO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004174-19.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Oficie-se à instituição financeira 

declinada na inicial para que informe ao juízo quanto à existência de 

numerário em conta bancária em favor do de cujus. 4. Intime-se a parte 
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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. 

5. Após, vista ao representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005622-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEY SILVA CAVALCANTE OAB - MT21663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005622-61.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o pedido de 

ID: 14303269, determino que seja oficiado à Caixa Econômica Federal para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra a determinação judicial de ID: 

10799869, salientando que o seu não atendimento ensejará na prática do 

crime de desobediência (art. 330, CP), penalizando-se os agentes 

responsáveis. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010328-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES OAB - MT9416/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010328-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que a parte autora alega ter 

convivido com o falecido Sr. EDMAR FERREIRA LIMA. Porém, a sentença 

judicial que concedeu o benefício da pensão por morte à requerente (ID: 

11177332) não presta à comprovação judicial de uma união estável, a 

conferir legitimidade à autora para postular o levantamento de valores 

através de alvará judicial. 2. Assim, não obstante a decisão de ID: 

11348359, que recebeu a exordial, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia de sentença judicial ou de 

escritura pública reconhecendo a sua união estável com o de cujus, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Após, venham-me os autos 

conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001327-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MICHARKI VAVAS OAB - SP304153 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELCHOR GARCIA MARQUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001327-44.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Indefiro o pedido 

de ID: 13702896, ante a falta de previsão legal. Não obstante, tendo em 

vista que o inventariante reside na cidade de Ribeirão Preto/SP, intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, assine o termo de 

compromisso, facultando a seu patrono a assinatura do respectivo termo, 

desde que possua poderes específicos para tal. 2. Decorrido o prazo, 

venham-me conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003532-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILMONE BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE PERUCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003532-46.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14028638, pelo que designo o dia 01.10.2018, às 16h30min, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação. 2. Intimem-se e 

notifiquem-se a parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para 

comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de 

conciliação (arts. 693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000766-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

cibele silva prietch falca pagno OAB - MT9947/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE JOSE MAGALHAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000766-20.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante o requerente, 

GABRIEL DA SILVA MAGALHAES, que deverá ser intimado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No 

mesmo contexto, intime-se o inventariante para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, traga aos autos as certidões negativas do Cartório de Registro de 

Imóveis (CRI) e do DETRAN em nome do de cujus. 5. Após, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010367-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANY MATOS DE MENDONCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO DIAS DE MENDONCA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010367-84.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exord ia l .  2 .  Apensem-se estes autos ao Proc.  n . º 

1010483-90.2017.8.11.0003. 3. Presentes os pressupostos, defiro os 

benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente às 

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. 4. 

Nomeio inventariante a requerente ANY MATOS DE MENDONÇA PEREIRA, 

que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo do termo de compromisso. 5. No prazo de 20 (vinte) dias, 
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contados da data em que prestar compromisso, deverá a pessoa da 

inventariante apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais dos bens inventariados, inclusive CCIR 

expedida pelo INCRA em caso de imóvel rural, devidamente atualizados e 

autenticados, lavrando-se termo circunstanciado em cartório (art. 620, 

CPC). 6. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 7. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 8. Após, conclusos. 9. Intime-se. 

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de agosto 

de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004154-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004154-62.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14222707, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) 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, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001126-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALITO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELE PERES DE SOUZA OAB - MT0018424A (ADVOGADO)

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O (ADVOGADO)

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIRTO FERREIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001126-86.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13962171, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) 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, 14 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000561-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEN APARECIDA GARCEZ LEITE AUGUSTINHAKI (REQUERENTE)

JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA OLIVEIRA OAB - MT5296/O (ADVOGADO)

Marli Batista Rodrigues OAB - MT4742 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000561-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. J.M.A. (qualificado 

nos autos) opôs recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da 

sentença proferida nos autos (ID: 13684392), alegando a existência de 

omissão. 2. Vieram-me os autos conclusos. Passo ao exame das razões 

suscitadas pela embargante. 3. De proêmio, é de se ressaltar que é 

imperioso o conhecimento do recurso sub examine, vez que presentes os 

requisitos de admissibilidade. 4. Frente à alegação de omissão, entendo 

que esta merece prosperar, haja vista que quando da sentença no caso 

em apreço este juízo decretou o divórcio das partes, quando o pedido da 

inicial era de separação judicial. 5. Ante o exposto, conheço do recurso 

em apreço e dou-lhe provimento, reconhecendo a omissão apontada pela 

embargante, e, per consequentiam, retifico a sentença proferida nos autos 

(ID: 13684392), itens 2 e 7, que passarão a ter a seguinte redação: “2. Os 

requerentes aforaram ação para homologação do acordo relativo à 

separação judicial, partilha de bem, guarda, direito de visitas e alimentos 

em favor da menor e da segunda requerente.” “7. 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, para decretar, nos termos do art. 1.571, inciso III, do Código Civil, a 

separação judicial postulada por JACKSON MARCELO AUGUSTINHAKI e 

ELEN APARECIDA GARCEZ LEITE AUGUSTINHAKI (qualificados nos 

autos).” 6. Permanecem inalterados os demais itens da sentença de ID: 

13684392, a qual deverá ser regularmente cumprida. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS

 Nº 1002203-33.2018.811.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz 

de

 Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis,

 Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital 

virem

 ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e Cartório

 Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, que Alice

 de Almeida move contra Luiz Antônio de Oliveira, sendo decretada a

 interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...12. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, I, do Codex Processual Civil, para decretar a 

interdição de LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (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, ALICE DE 

ALMEIDA. 14. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente 

decisum

 no Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão

 oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.15. Expeça-se 

mandado de inscrição. 16. Sem

 condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez

 que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17.Decorrido

 o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e

 anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 01 de dezembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000735-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARTINS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRANCISCA DE FREITAS OAB - MT20673/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. T. F. (REQUERIDO)

A. C. T. F. (REQUERIDO)

ANA MARIA TAVEIRA (REQUERIDO)

A. V. T. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA MARGARETH XAVIER (TESTEMUNHA)

VILMA DIAS (TESTEMUNHA)

JACIMARA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

Considerando a pleito do patrono da parte requerida, bem como a certidão 

negativa de intimação da parte requerida, hei por bem redesignar a 

audiência para o dia, 20 de setembro de 2018, às 17h00min. Por fim, tendo 

em vista o rol de testemunhas apresentado pela parte requerida e a 

certidão do meirinho, proceda-se Sr. Oficial de Justiça o esgotamento da 

diligência, conforme apregoado pelo Código de ritos, sob pena sanção 

disciplinar. Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002908-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILSON JOSE GALDINO OAB - MT11554/O (ADVOGADO)

ANTONIO JOSE GALDINO OAB - MT14575/O (ADVOGADO)

JONAS PEREIRA RODRIGUES OAB - MT12.105 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. S. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002908-94.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Cumprimento de 

Sentença ajuizado por RAFAELLA DA SILVA GONÇALVES e RAFAELL 

DA SILVA GONÇALVES, representados por sua genitora Luzene Hosana 

da Silva, em desfavor de RICARDO DA SILVA GONÇALVES, com o objeto 

de obter o adimplemento do débito alimentar vencido de fevereiro de 2018 

a abril de 2018 somados aos que se vencerem no curso da demanda. O 

feito tramitou regularmente, tendo culminado na decretação da prisão civil 

do executado, consoante decisão de ID 14223674, restando o respectivo 

mandado efetivamente cumprido na presente data (ID 14693073). 

Aportou-se aos autos pedido de revogação do decreto prisional pelo 

pagamento da divida alimentar, tendo o patrono do executado colacionado 

aos autos comprovante de transferência bancária (ID 14708316). Na 

sequência, a parte exequente manifestou-se no feito noticiando o 

recebimento do quantum adimplido pelo executado (ID 14712164), dando 

por satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II do CPC. Em parecer, o 

representante do Ministério Público opinou pela extinção do feito nos 

moldes do art. 924, II do CPC e consequente expedição de alvará de 

soltura em favor do executado (ID 14713999). Relatei. Decido. O processo 

deve ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez que o 

executado noticiou o adimplemento integral do débito, conforme 

comprovante de transferência apresentado (ID 14708316), e ante a 

expressa manifestação de recebimento pela parte exequente (ID 

14712164). Assim, tendo em vista a quitação perpetrada, DECLARO 

EXTINTO, o presente Cumprimento de Sentença, em relação às parcelas 

em atraso ora executadas, em consonância com o disposto nos artigos 

924, II, e 925, ambos do CPC. Sem custas e honorários, ante a gratuidade 

da Justiça. Expeça-se alvará de soltura, a ser cumprido por Oficial de 

Justiça Plantonista. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas estilares. Dê-se ciência ao Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de agosto de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005600-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO MARK DE FREITAS OAB - MT0015143A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DE MACEDO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005600-03.2017.8.11.0003 Vistos etc. A teor do pleito retro, 

renove-se o cumprimento do mandado citatório no derradeiro endereço 

fornecido pela exequente e nos moldes da decisão inaugural, cientificando 

o Sr. Meirinho que, acaso vislumbre elementos concretos que lhe firmem 

convicção de que o executado está se ocultando intencionalmente para 

não ser encontrado, a realização da citação deverá ser efetivada por hora 

certa, nos exatos termos do que dispõe o art. art. 252 do CPC. 

Concretizada a citação por hora certa, observe-se o quanto disposto no 

art. 254 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 05 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000431-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000431-69.2016 VISTOS. Visando ao saneamento e ao 

encaminhamento da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10º do CPC, ao Princípio da Não-supresa e da Colaboração 

instituídos pela nova lei adjetiva, especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo 

comum de dez dias, oportunidade em que deverão lançar manifestação 

acerca dos documentos derradeiramente apresentados aos autos. Em 

caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Intime-se. 

Rondonópolis, 17 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000944-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000944-37.2016.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de 

Guarda c/c Alimentos” proposta por P. H. S. da S. e C. E. S. da S., 

representados por sua genitora e também requerente, K. K. da S., em face 

de V. B. de S., todos devidamente qualificados nos autos. Admitida a 

ação, fixou-se alimentos provisórios à prole comum, na importância de 

30% (trinta por cento) do salário mínimo mensal (ID 5038604). Após o 

regular prosseguimento do feito, a autora noticiou a ausência de interesse 

na continuidade da demanda, postulando pela extinção do processo (ID 

14254025). Relatei o essencial. DECIDO. Com efeito, segundo as regras 

trazidas pelo novo Código de Processo Civil, as condições da ação são o 

interesse processual e a legitimidade de partes e toda vez que do 

processo não constar qualquer uma delas, o juiz não resolverá o mérito 

(art. 485, VI, CPC). Partindo dessa premissa, a teor das condições da 

ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente está o interesse 

processual da parte autora, conforme noticiado nos autos mediante 

requerimento de extinção da demanda. Por conseguinte, levando em 

consideração que o interesse processual surge da necessidade da tutela 

jurisdicional do Estado, invocada por meio adequado, o qual determinará o 

resultado útil pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão dos 

requerentes perdeu sua utilidade e necessidade o que inviabiliza o Poder 

Judiciário de lançar comando totalmente desnecessário à luz da legislação 

vigente. Diante do exposto, devido à carência superveniente JULGO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, por não haver interesse processual no seu 

prosseguimento. Via de consequência, revogo o provimento liminar 

concedido quando do recebimento da exordial (ID 5038604). Sem custas e 

honorários eis que as partes militam sob o pálio da Justiça Gratuita. 
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Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Ciência ao 

Ministério Público. P. I. Rondonópolis-MT, 23 de julho de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000227-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADENEELE GARCIA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI (INVENTARIADO)

FELIPE RAFAEL E SILVA CARNEIRO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MAURO CESAR DE ABREU (HERDEIRO)

ISABEL CRISTINA E SILVA CARNEIRO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

n. 1000227-88.2017 VISTOS. Citem-se os interessados não 

representados (ID n. 12892489) e em seguida, a Fazenda Pública, 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores que poderão ser 

aceitos pelos interessados, manifestando-se expressamente. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 19 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002802-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO KLAIN DE FARIAS (REQUERENTE)

MAYCON KLAIN DE FARIAS (REQUERENTE)

ALMIRO LOURIDES DE FARIAS (REQUERENTE)

ALMIRO KLAIN DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE PACHECO KLAIN DE FARIAS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002802-35.2018.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO de MARLENE PACHECO KLAIN DE FARIAS, sendo 

inventariante ALMIRO LOURIDES DE FARIAS, todos devidamente 

qualificadas nos autos. Verifica-se que há nos autos as certidões 

negativas de débito federal, estadual (expedida pela PGE) em nome da 

falecida, bem como Guia de Informação e Apuração de ITCD acompanhada 

da declaração de isenção do tributo. Consta dos autos declarações com 

plano final de partilha nos moldes legais. Em face ao exposto, HOMOLOGO 

a partilha relativa ao bem deixado por MARLENE PACHECO KLAIN DE 

FARIAS, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo 

erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, 

cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas, eis 

que o feito tramitou sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Após o 

trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de partilha. Em 

atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do formal de 

partilha aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as 

diligências e procedendo-se às anotações necessárias e registro, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 19 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002478-16.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DA CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NOVATA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

N C IMOVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002478-16.2016.8.11.0003 Vistos etc., Volvendo-se aos 

fundamentos tecidos nas decisões de IDs nº 1941553, 2018528 e 

8118084, indefiro o pedido vindicado em sede de audiência de instrução a 

fim de ser lançada ordem de restrição para circulação perante o sistema 

RENAJUD no veículo descrito no item 02 do título II.II da exordial, ante a 

ausência de fato novo apto a justificar o acolhimento do r. pleito, 

inexistindo qualquer comprovação quanto ao efetivo e atual adimplemento 

pela parte autora das parcelas referentes ao financiamento do bem junto à 

instituição bancária respectiva. No mais, declaro encerrada a instrução. 

Abra-se vista às partes para apresentação de memoriais, no prazo 

comum de dez dias. Após, à conclusão.Intime-se. Rondonópolis-MT, 30 de 

julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001864-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MOURA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PENALVA VERDOLIN OAB - MT10818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DE CARVALHO (RÉU)

APARECIDA CARVALHO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO)

 

Vista às partes, primeiramente à parte autora, para apresentação de 

memoriais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003036-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO RIBEIRO DE CARVALHO OAB - GO22589 (ADVOGADO)

 

Vistos etc., I. Dispenso a inquirição das testemunhas, ante o acordo 

entabulado entre as partes. II. Trata-se de Ação de “Ação Declaratória de 

União Estável C.C Partilha de Bens e Guarda,”, manejado por SIMONE 

RIBEIRO DOMINGUES em desfavor de TIAGO BARBOSA DE CARVALHO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Conviveram maritalmente por 

aproximadamente 05 anos (2008 a 2013), advindo desse relacionamento o 

nascimento de uma filha L.D.C. O bem objeto do presente feito, refere-se 

ao imóvel registrado em nome do réu, tem-se que este se trata de um 

prédio residencial com 116,91m², localizado no loteamento “Parque 

Sagrada Família” com frente para rua Luiz V. de Figueiredo, o qual 

recebeu o n 1265, e inscrição municipal nº 484237, conforme prova o 

Habite-se nº 2011001650, cujo valor é de R$ 380.000,00 (trezentos e 

oitenta mil reais), inscrito na matrícula de nº 38.531 junto ao R.G.I local. AS 

partes, já acordaram quando a guarda e visita filha, devidamente 

homologado pelo juízo (id 9232237);. Há nos autos, deferido a restrição de 

transferência (id. 2974229). O requerido apresentou contestação (id 

8182248), alegando litigância de má fé; impugnação ao valor da causa; 

não contribuição da companheira meeira na aquisição dos bens em comum 

ausência de esforço comum e da compra e venda do imóvel anterior a 

união estável; alegando ainda, que a união somente em janeiro 2010; 

havendo dívidas (fls. 93) e contestando o pedido de moradia formulado 

pela autora. Ainda, acostou o Laudo avaliação da casa, no valor de R$ 

151.000,00. O Imóvel foi adquirido no anos de 2011.O juízo fixou como 

pontos controvertidos: a) a) o período de duração da união estável 

vivenciada entre a autora e o requerido, eis que a sua existência é 

incontroversa; b) a apuração acerca dos bens que formam o patrimônio 

comum do casal. Houve a intimação Unimed, para informar quanto tempo a 

autora foi dependente, não localizando as partes como usuários em 

Rondonópolis, requerendo a parte autora que fosse expedido oficio a 

Unimed Maringa. Não foi realizado a avaliação judicial do imóvel (fls 280). É 

o necessário. Decido. In casu, verifica-se que as partes resolveram o 
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litígio mediante concessões mútuas, transacionando acerca da partilha 

dos bens adquiridos na constância do casamento, conforme disposto 

acima, razão pela qual o pronunciamento do Juiz sobre o mérito da causa 

torna-se dispensável. Doravante, o acordo está registrado no termo de 

audiência acima, constando-se o teor de suas avenças. As partes são 

legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. Assim, o pedido de homologação do 

quanto ajustado merece acolhida. Além disso, analisando o ajuste firmado 

entre as partes, vislumbro que os requisitos de VALIDADE, EXISTÊNCIA E 

EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS encontram-se presentes no r. 

ACORDO ajustado oportunamente, portanto sua homologação é medida 

que de rigor se impõe. Acrescenta-se, ainda, que o artigo 487, inciso III, 

“b” do Código de Processo Civil, estabelece ser caso de extinção do 

processo, com resolução do mérito, o acordo firmado pelas partes, isso 

porque o mérito é da essência da transação. Nesse sentido: "Ao 

homologar a transação entre as partes, o juiz atua na condição de terceiro 

imparcial em relação ao interesse sobre o qual recai a sua conduta, 

fazendo-o por dever de função, aplicando a lei ao caso concreto e 

tomando-a como limite de sua ação, atuação esta que caracteriza os dois 

pressupostos básicos da atividade jurisdicional" (Comentários ao Código 

de Processo Civil, volume 3, Do Processo de Conhecimento, arts. 243 a 

269, Ed. Revista dos Tribunais, págs. 373/375) Posto isso, com 

fundamento nos artigos 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o acordo tal qual entabulado entre as partes para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas e honorários face à gratuidade 

da Justiça precedentemente deferida, restando, outrossim, deferido o 

benefício à parte requerida. Transitada em julgado, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Por fim, efetive-se à baixa da averbação quanto à 

restrição para transferência do imóvel (id 3026919 e 3027303). P. I. e 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 85407 Nr: 20781-28.1998.811.0003

 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: ELI OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILMAR SALES MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 5.388, JACKELINE MASSON GONCALVES - 

OAB:MT/5345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Prima facie, intime-se a inventariante para efetivar o recolhimento das 

custas judiciais a que alude o cálculo de fls. 133/134, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de arquivamento.

2. Doravante, a instituição de usufruto vitalício em sede de inventário não 

depende da lavratura de termo ou escritura pública, bastando a anotação 

às margens do competente formal de partilha, a ser gravado na matrícula 

dos imóveis oportunamente.

Com efeito, a par da confusão dos institutos mencionados no petitório 

retro, registro que acaso as partes pretendam que o domínio dos bens 

indicados à fl. 33, ‘1’, ‘a’ e ‘2’, ‘d’, fiquem em favor das herdeiras Renata e 

Odete, com cláusula de usufruto vitalício em prol de Eli, haverão de 

formalizar o termo de renúncia à meação, simplesmente.

Destarte, tal providência deverá ser formalizada por escritura pública ou 

termo nos autos (TJMT, Agravo de Instrumento nº 123756/2011, rel. 

Marcos Machado, j. em 28-11-2012 e TJRS, Agravo de Instrumento nº 

70044560316, rel. Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, j. em 

30/08/2011), incidindo, de qualquer forma o imposto pertinente, podendo, 

para tanto, os interessados e seus respectivos cônjuges comparecerem 

em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de firmar o aludido instrumento.

3. Ademais, intimem-se as partes para apresentarem, no prazo de 30 

(trinta) dias, a retificação ao plano final de partilha, em atenção ao último 

parágrafo de fl. 132.

Após, renove-se a conclusão.

Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700990 Nr: 8967-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDASDF, DAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JONAS PEREIRA 

RODRIGUES, para devolução dos autos nº 8967-62.2011.811.0003, 

Protocolo 700990, 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.: 303155 Nr: 5424-32.2003.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DOMINGOS DA SILVA, GENOVEVA 

AUGUSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSENILDO 

SANTOS RODRIGUES, para devolução dos autos nº 

5424-32.2003.811.0003, Protocolo 303155, 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.: 733452 Nr: 13442-90.2013.811.0003

 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: AJB, ERDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JQD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT, ELSON REZENDE OLIVEIRA - OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REYNALDO OLIVEIRA RUY - 

OAB:13895/MT, SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/4310-A

 Intimação da parte credora, pelo procurador, para que atualize a conta, 

nela incluindo multa de 10 %, ciente de que também poderá indicar bens 

para serem penhorados, se ainda não o fez (CPC, 524, VII).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1006465-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA JOSE MACHADO TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARTINS TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006465-89.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 2. Nomeio inventariante, a requerente MARIA JOSE 

MACHADO TEIXEIRA DE ARAUJO, facultando-a firmar termo de 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias para os fins legais. 3. 

Doravante, intime-se a inventariante para, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresentar o plano final de partilha acompanhado dos seguintes 

documentos: a) cópia legível de seu RG e instrumento de representação 

processual do consorte respectivo; b) Guia de Informação e Apuração de 

ITCD devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

inventariado, bem como do comprovante de recolhimento ou declaração de 

isenção do tributo, conforme o caso; c) certidão negativa de testamento, 
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nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 56/2016-CNJ, eis que documento 

indispensável à propositura da presente ação. 3. Ante a presença de 

interesse de incapaz no feito, intime-se o Ministério Público e em seguida, 

a Fazenda Pública, manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 20 dias ou atribuir valores 

que poderão ser aceitos pelos interessados, manifestando-se 

expressamente. 5. Citem-se, após, os herdeiros por representação 

Sinara, Lucas e Luana na pessoa de sua genitora Rosilene, no endereço 

indicado na exordial e a sucessora Tainara em idêntico logradouro, à falta 

de outro. Havendo concordância quanto às primeiras declarações e 

quanto aos valores nela atribuídos para fins de avaliação para partilha 

e/ou recolhimento de ITCD, venham imediatamente as últimas declarações, 

já com comprovação do recolhimento dos impostos estaduais ou 

declaração de isenção do tributo e esboço de partilha final. 6. Cumpridas 

as determinações, renove-se a conclusão. Expeça-se o necessário. 

Rondonópolis-MT, 13 de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006500-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CIRENE ALVES BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006500-49.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab itinio, abra-se vista à 

Defensoria Pública para fins de regularizar a distribuição da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que não constou qualquer dado 

alusivo à parte requerida no cadastramento do processo perante o 

Sistema PJE, assim como para apresentar cópia da certidão de nascimento 

do demandado, eis que documento indispensável à propositura da 

demanda (art. 320, do CPC). 2. Processe-se em segredo de Justiça, em 

conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. Considerando-se os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde do interditando (laudo médico) e a 

necessidade de ampará-lo material e socialmente, nomeio desde logo 

curadora provisória, a requerente C. A. B., sobretudo para fins 

previdenciários, observando-se os limites da curatela, ficando a referida 

curadora provisória nomeada depositária fiel dos valores recebidos da 

Previdência, e também obrigada à prestação de contas quando instada 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. A curadora provisória deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que concerne a representatividade 

atribuída à curadora relativamente aos atos da vida civil do requerido, 

limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado ao curatelado alienar, 

demandar ou ser demandado sem a devida representação de sua 

curadora. Nada obsta a reapreciação da medida quando da realização da 

entrevista e estudo social, ocasião em que esta magistrada ficará mais 

próxima dos fatos e das provas. 5. Desde já, determino a elaboração de 

estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem 

prévio aviso, aferindo as potencialidades e habilidades do demandado, de 

modo a individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências do interditando no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. 6. Designo 

audiência de oitiva do interditando para o dia 07 de novembro de 2018 às 

14h00min. Cite-se o requerido, cientificando-o de que poderá, querendo, 

impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da referida 

audiência, bem como lhe é facultado constituir advogado (CPC, arts. 751 e 

752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério Público. Rondonópolis-MT, 14 

de agosto de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006499-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDA MARLI PIRES FAGUNDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006499-64.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Ab itinio, abra-se vista à 

Defensoria Pública para fins de regularizar a distribuição da demanda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que não constou qualquer dado 

alusivo à parte requerida no cadastramento do processo perante o 

Sistema PJE, assim como para apresentar cópia da certidão de nascimento 

da demandada, eis que documento indispensável à propositura da 

demanda (art. 320, do CPC). 2. Processe-se em segredo de Justiça, em 

conformidade com o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Considerando-se os fatos 

alegados, mormente o estado de saúde da interditanda (laudo médico) e a 

necessidade de ampará-la material e socialmente, nomeio desde logo 

curadora provisória, a requerente N. M. P. F., sobretudo para fins 

previdenciários, observando-se os limites da curatela, ficando a referida 

curadora provisória nomeada depositária fiel dos valores recebidos da 

Previdência, e também obrigada à prestação de contas quando instada 

para tanto, observando-se, inclusive, o disposto no art. 553 do CPC, e as 

respectivas sanções. A curadora provisória deverá prestar compromisso 

no prazo de 05 (cinco) dias (art. 759 do CPC). O termo de curatela deverá 

constar expressamente os limites no que concerne a representatividade 

atribuída a curadora relativamente aos atos da vida civil da requerida, 

limitando-se aos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 

negocial (art. 85 da Lei 13.146/2015), sendo vedado a curatelada alienar, 

demandar ou ser demandada sem a devida representação de sua 

curadora. Nada obsta a reapreciação da medida quando da realização da 

entrevista e estudo social, ocasião em que esta magistrada ficará mais 

próxima dos fatos e das provas. 5. Desde já, determino a elaboração de 

estudo pela equipe multidisciplinar deste juízo no domicílio das partes, sem 

prévio aviso, aferindo as potencialidades e habilidades da demandada, de 

modo a individualizar sobre quais aspectos deverá recair a curatela a ser 

eventualmente aplicada em seu favor, bem como averiguando as vontades 

e preferências da interditanda no que tange à pessoa do curador, em 

laudo próprio e individualizado no prazo de 10 (dez) dias. 6. Designo 

audiência de oitiva da interditanda a ser realizada in loco para o dia 26 de 

outubro de 2018 às 14h00min. Cite-se a requerida, cientificando-a de que 

poderá, querendo, impugnar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da referida audiência, bem como lhe é facultado constituir 

advogado (CPC, arts. 751 e 752). Intimem-se todos. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de agosto de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002647-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES PARA 

QUE TOME CIÊNCIA QUE FOI EXPEDIDO ALVARÁ JUDICIAL ELETRÔNICO 

Nº 425726-P/2018 EM SEU FAVOR, CONFORME JUNTADO NOS 

PRESENTES AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006203-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZETE OLIVEIRA SPINELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LOPES LIMA LUCENA (AUTORIDADE COATORA)

DIRETOR ACADEMICO UNIC EDUCACIONAL LTDA - UNIDADE 

RONDONOPOLIS MT (IMPETRADO)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (IMPETRADO)
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PROCESSO N. º 1006203-42.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido liminar impetrado por NILZETE OLIVEIRA 

SPINELLI ORLATO contra ato da DIRETORA DA FACULDADE UNIC 

EDUCACIONAL LTDA (FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS – 

FAIESP), Sra. Ana Paula Lopes Lima Lucena, no qual busca a concessão 

de liminar para determinar que a impetrada disponibilize à impetrante nova 

data, antes da colação de grau marcada para o dia 23/08/2018, para 

realização das provas virtuais das seguintes matérias: ED Ciência, 

Tecnologia e Sociedade e ED Responsabilidade Social, com o objetivo de 

oportunizar a aprovação nas referidas matérias e participação da 

impetrante na colocação de grau agendada. É o relatório. Decido. Antes de 

decidir o pedido liminar requerido necessário se faz analisar a 

competência desse Juízo para processar e julgar o presente mandamus. É 

que, não há dúvida de que a competência para processar e julgar o 

mandado de segurança é da Justiça Federal, visto que o estabelecimento 

de ensino superior particular, nessa qualidade, pratica ato delegatório do 

poder público da União, sendo seu dirigente, portanto, autoridade federal. 

E a razão se prende à seguinte constatação. Como regra geral, o critério 

definidor da competência da Justiça Federal é ratione personae, 

levando-se em conta a natureza das pessoas envolvidas na relação 

processual. Daí se deflui ser irrelevante, para esse efeito, e ressalvadas 

as exceções mencionadas no texto constitucional, a natureza da 

controvérsia sob o ponto de vista do direito material ou do objeto da 

demanda. No caso do mandado de segurança e do habeas-data, a Carta 

Magna deu tratamento especial, destacado. No que tange especificamente 

à hipótese em testilha, estabelece o art. 109, VIII da Constituição, ser da 

competência dos juízes federais os mandados de segurança e os 

habeas-data "contra ato de autoridade federal”, excetuados, é claro, os 

casos de competência dos tribunais federais. Na espécie, a Faculdade 

UNIC exerce atividade de ensino superior, oriunda do exercício da 

delegação da União. Trata-se, pois, de pessoa de direito privado investida 

de atividade delegada. Daí se extrai que, ou seus atos são de mera gestão 

interna, ou são próprios e típicos da delegação que lhes foi conferida. Não 

há dúvida de que em ambos os casos, obviamente, pode haver o controle 

via jurisdicional. Porém, somente na segunda espécie é que estão sujeitos 

a insurgência pela via do mandado de segurança. Isso porque tal remédio 

constitucional é indicado para controle de “ato de autoridade”, ainda que 

delegada, sendo incabível o manejo quando se trata de ato de particular. 

Conclui-se, pois, que, em se tratando de ato de entidade particular com 

função delegada da União, das duas uma, ou se está diante de ato de 

autoridade, caso em que se tratará necessariamente de autoridade federal 

delegada, sujeita à competência federal, ou se está diante de ato de 

particular, e não ato de autoridade, caso em que o mandado de segurança 

será incabível. Esse princípio, aliás, inspirou a Súmula 60 do extinto TFR: 

“Compete à Justiça Federal decidir da admissibilidade de mandado de 

segurança impetrado contra atos de dirigentes de pessoas jurídicas 

privadas, ao argumento de estarem agindo por delegação do poder público 

federal”. Confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a 

respeito da matéria cogitada nos presentes autos: “PROCESSUAL CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. 

ATO DE DIRETOR DE FACULDADE PRIVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para 

processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Diretor 

de faculdade privada, que impediu a re-matrícula do impetrante em seu 

curso de graduação. 2. (...) 8. Nos processos em que envolvem o ensino 

superior, são possíveis as seguintes conclusões: a) mandado de 

segurança - a competência será federal quando a impetração voltar-se 

contra ato de dirigente de universidade pública federal ou de universidade 

particular; ao revés, a competência será estadual quando o mandamus for 

impetrado contra dirigentes de universidades públicas estaduais e 

municipais, componentes do sistema estadual de ensino; b) ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial que não o 

mandado de segurança - a competência será federal quando a ação 

indicar no pólo passivo a União Federal ou quaisquer de suas autarquias 

(art. 109, I, da Constituição da República); será de competência estadual, 

entretanto, quando o ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, 

municipal ou contra instituição particular de ensino. 9. Na hipótese, 

cuida-se de mandado se segurança impetrado por aluno com o fim de 

efetivar sua re-matrícula na Faculdade de Administração da 

FAGEP/UNOPAR – entidade particular de ensino superior – o que 

evidencia a competência da Justiça Federal. 10. Conflito negativo de 

competência conhecido para declarar a competência do Juízo Federal, o 

suscitante” (CC 108466 / RS CONFLITO DE COMPETENCIA 

2009/0206998-6, Relator(a) Ministro CASTRO MEIRA (1125), Órgão 

Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento, 10/02/2010, Data da 

Publicação/Fonte DJe 01/03/2010). Vejamos o entendimento firmado pelos 

Tribunais Inferiores: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ENSINO SUPERIOR - 

UNIVERSIDADE PARTICULAR - APROVEITAMENTO DE MATÉRIA 

CURSADA EM OUTRA UNIVERSIDADE - ACADÊMICA IMPEDIDA DE COLAR 

GRAU - ATO DELEGADO DO PODER PÚBLICO FEDERAL - COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante o entendimento existente 

nesta egrégia Corte, corroborado por inúmeros julgados recentes 

proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal 

processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos 

praticados por reitores de instituições privadas de ensino superior, 

máxime quando se tratar de ato decorrente de função delegada do Poder 

Público Federal (TJ-SC, Relator: Rui Fortes, Data de Julgamento: 

10/08/2004, Terceira Câmara de Direito Público). “PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DIRETOR 

GERAL DE FACULDADE PARTICULAR. INTEGRANTE DO SISTEMA 

FEDERAL DE ENSINO. DELEGAÇÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É consabido que a competência 

para o processamento do remédio heroico é definida em razão da pessoa 

da autoridade coatora (racione personae) e, partindo-se dessa premissa, 

o interesse da união é o fator que determina a afetação da competência 

dos feitos dessa natureza à justiça federal, segundo a exegese do art. 

109, I da Constituição Federal. 2. Conquanto não haja a sua presença na 

espécie, igualmente se afigura afeta à jurisdição federal, haja vista que a 

atividade de ensino superior exercida por particulares decorre de sua 

delegação e, pela dicção do art. 16 da Lei nº 9.394/96, a qual dispõe 

acerca das diretrizes e bases da educação nacional, as instituições de 

ensino superior criadas pela iniciativa privada integram o sistema federal 

de ensino” (TJPA; AC 20093013698-9; Ac. 137340; Belém; Primeira 

Câmara Cível Isolada; Relª Desª Maria do Ceo Maciel Coutinho; Julg. 

01/09/2014; DJPA 04/09/2014; Pág. 348). “AGRAVO REGIMENTAL EM 

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE 

DIRIGENTE DE FACULDADE PARTICULAR NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS DELEGADOS PELA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RATIONE PERSONAE. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NOVA E 

CONTUNDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A competência para julgar 

mandado de segurança que tenha como objeto ato de dirigente de 

faculdade particular na execução de serviços educacionais delegados 

pela união é da justiça federal. 2. Trata-se de competência absoluta pelo 

critério ratione personae, motivo pelo qual sua regra não pode ser alterada 

pela vontade das partes. 3. O artigo 109, § 3º, da Constituição Federal 

somente autoriza que as causas previdenciárias sejam processadas e 

julgadas na Justiça Estadual no foro do domicílio dos segurados ou 

beneficiários se este não for sede de vara do juízo federal, bem como 

outras causas previstas em Lei. 4. Caso o recorrente, no agravo 

regimental, não traga argumento novo suficiente para acarretar a 

modificação da decisão monocrática, o desprovimento do recurso é 

medida que se impõe. 5. Agravo regimental conhecido, mas desprovido. 

Decisão mantida” (TJGO; DGJ-AgRg 337594-47.2008.8.09.0105; Mineiros; 

Relª Desª Elizabeth Maria da Silva; DJGO 19/06/2012; Pág. 141). Com estas 

considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a Subseção Judiciária 

da Justiça Federal de Rondonópolis. Providencie-se a Sra. Gestora a 

redistribuição deste feito eletrônico, nos termos do artigo 61, inciso II da 

Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018. Intimem-se. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Rondonópolis, sexta-feira, 10 agosto de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733030 Nr: 13112-93.2013.811.0003

 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: JOAQUIM FRANCISCO DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11393, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 PROCESSO Nº 733030

VISTO.

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por JOAQUIM 

FRANCISCO DE SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para 

compelir o réu a realizar cirurgia de revascularização do miocárdio.

O pedido foi julgado procedente e realizado o procedimento cirúrgico.

Na sequência, o HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA 

requereu a sua habilitação e intervenção nos autos como litisconsorte 

facultativo, bem como o bloqueio do valor de R$ 171.145,73, nos cofres 

públicos, para custear as despesas que suportou com o tratamento do 

autor.

O pedido de habilitação do hospital não merece ser deferido. Acontece 

que o processo já foi julgado e arquivado, não sendo admissível nenhuma 

espécie de intervenção de terceiros em processos encerrados. Depois, 

consta nos autos ordem do Tribunal de Justiça para que este magistrado 

“se abstenha de determinar o levantamento dos valores bloqueados nos 

autos de Processo, em trâmite nessa Vara, cujos códigos é: 733030” (fls. 

176). A decisão de fls. 249/262 não revogou a ordem lançada no ofício 

juntado na página 176.

Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 245/262, cabendo ao referido hospital 

postular o pagamento das despesas hospitalares por meio de ação 

própria.

Intime-se.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 434402 Nr: 3068-20.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

PRADO - OAB:MT/8793-A

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº(ª)( LAZARO ROBERTO 

DE SOUZA PRADO, OAB/MTT 8793-A, para que realize o pagamento da 

diferença devida, no valor de R$ 1.069,90(hum mil, sessenta e nove reais 

e noventa centavos), sob pena de bloqueio judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734913 Nr: 14626-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DELCOLI DA SILVA

 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.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se, no prazo e 10 

(dez) dias, acerca da manifestação do perito de fls. 297/300.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782244 Nr: 7108-69.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AZEVEDO GELBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 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 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo e 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776073 Nr: 4635-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747831 Nr: 6640-42.2014.811.0003

 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: FABIANA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA MARTINS ESTEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo e 10 (dez) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802095 Nr: 15217-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SERLI NAIR SCHWANKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 802095.VISTO.O .Decido.O pedido formulado na exceção 

de pré-executividade não pode ser conhecido.Como se sabe, a alegação 

de excesso de execução, quando se tratar de cumprimento de sentença, 

não pode vir veiculada em incidente de exceção de pré-executividade, 

mas, tão-somente, em sede de impugnação, nos termos do artigo 475-L, 

inciso V, do CPC.Assim, a exceção de pré-executividade reserva-se a 

resguardar o direito de defesa do devedor nas situações em que não 

cabe a execução, ou seja, quando inexistente o título ou este é nulo, 

quando ausentes os pressupostos processuais e as condições da ação 

ou, ainda, quando não há obrigação a ser executada.No caso em 

discussão, denota-se que o INSS busca somente discutir o valor atribuído 

à causa, em momento totalmente inoportuno, objetivando a redução do 

valor do débito a ser executado, não tendo suscitado nenhuma matéria 

que levasse a eventual nulidade do título ou falta de condições da ação de 

execução (liquidez, certeza ou exigibilidade).O INSS apenas aduziu o 

excesso de execução, argumento que não diz respeito aos aspectos 

formais do título executivo, situação que não é cabível em sede exceção 

de pré-executividade...... Posto isso, rejeito a exceção de 
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pré-executividade proposta pelo INSS, motivo pelo qual HOMOLOGO o 

cálculo de fls. 147.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).Após o trânsito em julgado, 

expeça-se a RPV.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 354810 Nr: 9819-96.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS em face de PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHOS.

O executado impugnou novamente o laudo de avaliação de fls. 168/169 e 

requereu a realização de nova avaliação, observando os critérios quanto 

ao valor de mercado e as disposições específicas da Lei de Execução 

(fls. 227/233).

A impugnação do laudo de avaliação de fls. 168/169 já foi analisada pela 

decisão de fls. 207/208.

Assim, o pedido de fls. 227/233 deve ser indeferido, pelos próprios 

fundamentos da decisão de fls. 207/208, tendo em vista que não houve 

nenhuma alteração fática que pudesse implicar na revisão da decisão.

Além disso, eventual discordância quanto à aludida decisão deveria ser 

questionada por meio de recurso pertinente, o que não ocorreu.

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fls. 227/233.

Deixo de analisar a petição de fls. 219/221, uma vez que sequer houve 

pedido de penhora on line neste feito.

Antes de deliberar sobre a atualização do valor da avaliação, 

imprescindível resolver a questão levantada pelo leiloeiro às fls. 213.

 Assim, intime-se o Município para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar 

acerca das informações de fls. 213, consistente na indagação do leiloeiro 

de que, embora haja penhora de apenas um lote, a matrícula se refere a 

dois lotes unificados, de modo que seria temerária a venda em hasta 

pública de um imóvel unificado por procedimento extrajudicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 404153 Nr: 17763-81.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 VISTO

Intime-se a executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 77.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 292839 Nr: 7324-84.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA NANES DA SILVA 

- PROCURADORA DO MUNICIPIO - OAB:4827-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 VISTO

 Intime-se FRANCISCO FERREIRA BARBOSA para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 235/237.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721532 Nr: 2552-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO CORREA PINTO - ME, CELIO CORREA 

PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 VISTO.

Intime-se o Procurador Geral do Município para manifestar-se, no prazo de 

5 (cinco) dias, acerca do pedido de desbloqueio formulado nos autos (fls. 

94/98), haja vista que a assinatura exarada na suposta manifestação do 

Procurador Adjunto Fiscal do Município, ALENCAR L. DE PAULA (fls. 99), 

difere-se daquela comumente usada por tal Procurador nos processos em 

trâmite perante este Juízo, conforme documento anexo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784224 Nr: 7854-34.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS - OAB:59659

 PROCESSO Nº 784224

VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ALEXANDRE AUGUSTIN.

As partes dissentem a respeito da possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal.

 Ocorre que a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito 

dos recursos especiais repetitivos, no Recurso Especial 1.712..484/SP, 

conjuntamente com o REsp 1.694.261/SP e REsp 1.694.316 (artigo 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil), tendo a Corte suspendido o 

processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do 

inciso II do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, 

constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá 

decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos 

tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um 

recurso representativo da controvérsia.

Assim, SUSPENDO o andamento do feito, até o julgamento do recurso 

repetitivo.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737207 Nr: 97-23.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 444 de 607



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, 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.: 746164 Nr: 5677-34.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 PROCESSO Nº 746164

VISTO.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

em face de ALEXANDRE AUGUSTIN.

As partes dissentem a respeito da possibilidade da prática de atos 

constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de 

execução fiscal.

 Ocorre que a matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça ao rito 

dos recursos especiais repetitivos, no Recurso Especial 1.712..484/SP, 

conjuntamente com o REsp 1.694.261/SP e REsp 1.694.316 (artigo 1.036 e 

seguintes do Código de Processo Civil), tendo a Corte suspendido o 

processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que 

versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do 

inciso II do artigo 1.037 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, 

constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá 

decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional;

III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos 

tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um 

recurso representativo da controvérsia.

Assim, SUSPENDO o andamento do feito, até o julgamento do recurso 

repetitivo.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 295154 Nr: 9605-13.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE TRINDADE NETO, GERALDO 

EUSTAQUIO DE CARVALHO, SUELI EUSTAQUIO DE CARVALHO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, ANDRÉ AMANCIO DE CARVALHO - 

OAB:6019-A/MT, SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 VISTO....No que tange à alegada contradição, impõe esclarecer que, de 

fato, ocorreu erro material, quanto ao número das folhas constantes no 

último parágrafo das fls. 458-v, uma vez que o correto seria “fls. 424”.O 

questionamento quanto ao termo inicial da correção monetária já foi 

analisado na decisão objurgada.Assim sendo, se a parte dissente dos 

fundamentos expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via 

recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios para 

rediscussão da matéria objeto da lide.Com essas considerações, dou 

parcial provimento aos embargos de declaração apresentados por 

VICENTE TRINDADE NETO, para tão somente reconhecer o erro material, e, 

por consequência, retificar a decisão de fls. 456/458 para constar onde 

se lê “Quanto à alegação de excesso o executado não demonstrou 

qualquer erro que desabone cálculo juntado pelo Ministério Público às fls. 

446, cuja atualização ocorreu somente em relação à correção monetária” 

(último parágrafo das fls. 458-v), conste “Quanto à alegação de excesso 

o executado não demonstrou qualquer erro que desabone cálculo juntado 

pelo Ministério Público às fls. 424, cuja atualização ocorreu somente em 

relação à correção monetária”.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 758939 Nr: 12717-67.2014.811.0003

 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: AJDCM, RUCHELE VIVIAN DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÁCIO PIERRE FERREIRA, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:OAB/MT17933, OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT16.715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 VISTO.

 Considerando a ausência de retorno quanto à intimação de fls. 249, bem 

como que o presente feito deve ser julgado o quanto antes, uma vez que 

incluído na META 2, decido substituir desde já a perita nomeada nos autos 

(fls. 248), nomeando para o encargo a empresa FORENSE LAB PERÍCIAS 

& CONSULTORIA, com sede na Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 525, Bairro 

Alvorada, CEP 78048-250, Cuiabá-MT, contato@forenselab.com, fone (65) 

98112-2338.

A empresa nomeada deverá indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, o nome 

do seu perito que realizará a perícia designada neste feito.

Indicado o nome do perito, intimem-se as partes desta decisão e para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, 

se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na 

forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC.

Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar proposta 

de honorários periciais.

Apresentada a proposta, intimem-se as partes da proposta de honorários 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003841-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIA BARBOSA TEODORO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA VILELA OAB - MT24442/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003841-67.2018.8.11.0003 VISTO. LIA BARBOSA 

TEODORO ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato 

do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, 

que se inscreveu no concurso público Municipal do edital n. 

001/2015-PMR/SEMED, no qual foram oferecidas 10 (dez) vagas para 

cargo de Docente do Ensino Fundamental/Ciências, e foi classificada em 

quinto lugar para o referido cargo. Alega que apesar de ter obtido 

aprovação no concurso público, ficando classificada dentro do número de 

vagas, a autoridade coatora deixou transcorrer o prazo de validade do 

certame sem efetuar a sua devida convocação para tomar posse. 

Assevera que o Município de Rondonópolis concedeu posse apenas para 

a candidata aprovada em primeiro lugar no concurso para o cargo de 

Docente do Ensino Fundamental/Ciências. Assim, requer a concessão de 

liminar para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação 

da impetrante no cargo de Docente do Ensino Fundamental/Ciências, 

conforme edital n. 001/2015-PMR/SEMED, fixando multa diária para o caso 

de descumprimento da decisão. Requer, ainda, caso não seja deferida a 
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liminar de nomeação, que seja reconhecido o direito da impetrante ao 

recebimento da remuneração do cargo, a partir de fevereiro de 2018. A 

liminar foi deferida. Notificada, a autoridade coatora apresentou 

informações, arguindo a preliminar de ausência de interesse processual, 

por não ser cabível mandado de segurança impetrado após o transcurso 

do prazo de validade do edital do concurso público. No mérito, sustentou 

que “não há que se falar em direito à nomeação, porque o provimento do 

cargo está dentro do campo discricionário da Administração Pública, a par 

da análise dos critérios da conveniência e oportunidade”. Parecer do 

Ministério Público pela procedência do pedido, concedendo em definitivo a 

ordem liminar para a nomeação da impetrante no cargo municipal em que 

foi meritoriamente aprovada em concurso público. É o relatório. Decido. A 

preliminar de ausência de interesse processual, por ter sido ajuizado o 

mandado de segurança após o prazo de validade do certame, é matéria de 

mérito. Verifica-se que o Município realizou concurso público, através do 

edital nº 001/2015-PMR/SEMED, para provimento de cargos da Secretaria 

de Educação do Município, dentre eles de Docente do Ensino 

Fundamental/Ciências, dispondo para este cargo 7 (sete) vagas de ampla 

concorrência, 1 (uma) vaga para Pessoa com Deficiência (PcD) e 2 (duas) 

vagas para Pessoa com Baixa Renda, conforme Edital de Complementação 

e de Retificação nº 002/2015-PMR/SEMED (Disponível em : ). Extrai-se, 

ainda, que a impetrante foi aprovada na 5ª colocação da ampla 

concorrência para o referido cargo (Id. 13374033, p. 27). Ao anunciar no 

edital a quantidade de vagas a ser preenchida, o Município manifestou a 

precisa extensão das suas necessidades, em correspondência com a 

capacidade da sua receita financeira, até porque a criação de cargos 

pressupõe dotação orçamentária suficiente, conforme está previsto no 

artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Desse modo, certamente o 

edital vincula o ente público, obrigando-o a prover as vagas oferecidas, 

com a ressalva de que, apenas durante o prazo de validade do concurso, 

é que a administração pública tem a discricionariedade quanto ao momento 

da nomeação. Expirado o prazo do certame, o candidato aprovado dentro 

do numero de vagas tem o direito à convocação, nomeação e posse, 

estando a matéria, inclusive, consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 

Vejamos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À 

NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração 

poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não 

poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, 

passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, 

um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do 

concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que 

declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação 

para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação 

titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 

BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (STF - RE 598099, Relator (a): Min. GILMAR 

MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT 

VOL-0259903 PP-00314). De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso já se manifestou: “REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - ATO COATOR - CONSUBSTANCIADO NA NÃO 

NOMEAÇÃO DO IMPETRANTE - APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERO DE 

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - DIREITO SUBJETIVO - NOMEAÇÃO - 

DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME - DIREITO LIQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. 1.[...] 2. 

"Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá 

escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá 

dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a 

constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever 

imposto ao poder público." (RE 598.099/MS, Relator Min. Gilmar Mendes, 

DJe-189 Divulg 30-09-2011, Public 03-10-2011).3. Assim, somente depois 

de expirado o prazo de validade do concurso, e não havendo a nomeação 

regular do candidato classificado dentro do número de vagas, é que 

haverá o termo inicial do prazo decadencial para a ação de mandado de 

segurança. Precedentes. [ ...] (AREsp 1171117/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 

30/10/2017)” 2. Devidamente comprovado que a parte foi aprovada dentro 

do número de vagas previstas no edital do concurso e que, expirado o 

prazo de validade do certame, não foi nomeada, nem houve, por parte da 

Administração, a declinação de motivos supervenientes de excepcional 

circunstância para não fazê-lo, impõe-se o provimento da pretensão 

recursal. (Ap 80350/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 

21/06/2017)”. 3. Segurança concedida - Sentença ratificada (TJMT - 

ReeNec 79337/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

22/01/2018, Publicado no DJE 15/02/2018). No edital n. 

001/2015-PMR/SEMED consta que o prazo de validade do concurso 

público será de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 

contado o prazo a partir da data de sua homologação, desde que haja 

interesse da Prefeitura Municipal de Rondonópolis/Secretaria Municipal de 

Educação (item 19.5 – Id. 13373980, p. 30). Ressalta-se que a 

homologação do concurso foi publicada no Diário Oficial DIORONDON nº 

3651, em 16 de fevereiro de 2016 (Id. 13374033) e como inexiste 

informação de que o certame foi prorrogado, a validade se expirou em 16 

de fevereiro de 2018. Referida situação implica na fumaça do bom direito e 

o periculum in mora, uma vez que a impetrante foi aprovada e classificada 

dentro do número de vagas prevista no edital e expirada a validade do 

certame sem ter sido nomeada para o cargo que concorreu. Anoto que, de 

acordo com os Tribunais Superiores, é desnecessária a citação dos 

candidatos melhores classificados para formação de litisconsórcio 

passivo. Nesse sentido, transcrevo o julgado do Superior Tribunal de 

Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À 

NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO ART. 269 DO CPC, EM RAZÃO DA 

DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA 

SÚMULA Nº 284/STF. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE 

LITISCONSORTE NECESSÁRIO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CANDIDATOS 

APROVADOS NO CERTAME. CANDIDATOS CLASSIFICADOS DENTRO DO 

NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIRIZADOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME PARA EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADES TÍPICAS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. 

COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMEDIATO CUMPRIMENTO 

DA DECISÃO CONCESSIVA DA SEGURANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 

DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1(...) 3. No 

pertinente ao art. 47 do CPC, esta corte superior já consolidou o 

entendimento de que é prescindível a formação de litisconsórcio passivo 

necessário em relação aos candidatos aprovados em melhor 

classificação, por existir apenas expectativa de direito à nomeação. (...) 8. 

Expirado o prazo de validade do certame, não infringe a ordem 

classificatória a decisão que determina a nomeação e posse imediata do 

candidato que resguardou seu direito ao impetrar mandado de segurança 

em tempo hábil. 9. O agravante não trouxe argumentos capazes de 

infirmar os fundamentos da decisão impugnada, que deve ser mantida por 

seus próprios fundamentos. 10. Agravo regimental do estado de Goiás 

desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 151.813; Proc. 2012/0042723-7; GO; 

Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 11/04/2016). Com 

essas considerações, CONCEDO EM DEFINITIVO a ordem de segurança 

pretendida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à imediata 

convocação e nomeação da impetrante LIA BARBOSA TEODORO, no 

cargo de Professora do Ensino Fundamental/Ciências para o qual foi 

aprovada em 5ª (quinto) lugar no concurso referente ao edital nº 

001/2015-PMR/SEMED. 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, 13 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004569-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELIO DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” ajuizada por Juscelio dos Santos 

Rodrigues em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Alega o 

autor, em síntese, que em 26/02/2015 sofreu um acidente de trânsito, em 

razão de que teve sua mão esquerda amputada, o que lhe ocasionou 

sequelas graves e permanentes e resultou na sua incapacidade total para 

exercer atividades laborais. Assevera que foi diagnosticado com as 

seguintes enfermidades: CID S-67 (lesão por esmagamento do punho e da 

mão), CID S-58.1 (amputação traumática do antebraço entre o cotovelo e o 

punho), CID Z-90 (ausência adquirida de órgãos não classificados em 

outra parte), CID S-68 (amputação traumática ao nível do punho e da mão), 

em razão das quais passou a receber o benefício de auxílio-doença, o 

qual foi cessado em 17/06/2016, momento em que houve omissão por 

parte da Autarquia ré quanto à conversão do auxílio-doença em 

auxílio-acidente. Ao final requer a concessão da tutela antecipada para 

que seja implantado o benefício de auxílio-acidente em seu favor e, no 

mérito, que seja confirmada a tutela antecipada, bem como que o réu seja 

condenado ao pagamento de todas as prestações em atraso. Com a 

inicial, vieram os documentos. O Réu apresentou contestação, em que 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de a mera 

caracterização de acidente de trabalho não é suficiente para ensejar a 

concessão de qualquer benefício previdenciário (id. 6064163). A parte 

autora apresentou impugnação, em que refutou os argumentos adotados 

em contestação e alegou estarem preenchidos os requisitos necessários 

à concessão do benefício de auxílio-acidente (id. 7369327). Perícia médica 

realizada (id. 10606982). Intimadas as partes, o autor se manifestou a 

respeito do laudo pericial (id. 10841394), enquanto que o réu deixou de se 

manifestar (id. 12873452). É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê 

do relatório, cuida-se de ação de concessão de auxílio-acidente 

previdenciário proposta por Juscelio dos Santos Rodrigues em face de 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que aduz, em síntese, que 

faz jus ao recebimento do benefício de auxílio acidente, pois, em 

26/02/2015 sofreu um acidente de trabalho, em razão de que teve sua 

mão esquerda amputada, o que resultou em incapacidade total para 

exercer atividades laborais. O réu, por sua vez, argumentou que do 

acidente de trabalho não decorre, necessariamente, a obrigação 

previdenciária de concessão do benefício de auxílio-acidente. Com efeito, 

é certo que o presente feito comporta o julgamento, uma vez que já foi 

realizada a perícia médica judicial para a instrução probatória. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 86 

da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido ao segurado 

quando, após a consolidação das lesões houver sequelas que impliquem 

na redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente 

exercia. Na espécie, realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte 

autora se encontra incapacitada para o trabalho de forma parcial e 

permanente. Ora, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos 

autos – id. 10606981 -, a incapacidade do autor para o exercício de 

atividades laborais é parcial e permanente, como se vê: Conclusão a) 

Considera-se que o autor hoje é deficiente físico (...) e) Há incapacidade 

permanente para retorno ao trabalho que realizava Respostas aos 

quesitos técnicos do INSS 2. Qual a atividade laborativa que o(a)autor(a) 

exerce atualmente e qual a que vinha exercendo anteriormente? 

Resposta: Profissão: Trabalhador Braçal e manipulava empilhadeira, desde 

o acidente está inativo. 3. A atividade declarada requer a realização de 

esforços físicos? Em caso afirmativo, indique a intensidade (leve, 

moderada ou intensa). Resposta: A atividade profissional que realizada 

exige esforços físico s de média a grande intensidade. 4. O(a) autor(a) 

encontra-se acometido(a) de alguma doença/moléstia/lesão/sequela? Em 

caso afirmativo, responda os seguintes itens: a)Indique a CID e a 

respectiva denominação. b)É possível fixar a data do início da doença 

(DID)? c)O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma 

comprovação por exame complementar? Neste último caso, qual a 

conclusão/resultado? d)A doença ou moléstia declinada encontra-se em 

fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)? e)O(a) 

autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico 

informado? Em caso afirmativo, qual(is)? Éaconselhado procedimento 

cirúrgico? Resposta: O autor apresenta sequela de amputação traumática 

da mão esquerda. Amputação traumática por esmagamento da mão, CID: 

S58/1/Z90. Início da patologia: 26 de fevereiro de 2015. O diagnóstico foi 

constatado no atendimento de urgência onde houve danos irreversíveis na 

mão esquerda. Após o tratamento definitivo a patologia e suas sequelas 

estão compensadas. 5.O(a) autor(a) apresenta-se com capacidade 

reduzida para o trabalho? Em caso afirmativo, responda os seguintes 

itens: a) Estando capaz para o seu trabalho habitual e em condições de 

voltar a exercê-lo, o(a) autor(a) possui atualmente alguma redução da 

capacidade para seu trabalho habitual, ao ponto de exigir maior esforço 

para o seu desempenho? b) Existindo impossibilidade de desempenho de 

sua atividade laborativa habitual, é possível o desempenho de outra 

atividade laborativa após processo de reabilitação profissional? Resposta: 

A capacidade laboral foi comprometida, não apresenta condições para o 

trabalho que realizava porque a preensão com a mão esquerda foi 

perdida. Poderá ser reabilitado para atividade profissional em que a 

preensão manual não seja exigida. Ora, não se pode olvidar que o laudo 

pericial é conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resultou 

em sequelas que implicaram em redução da capacidade para o trabalho 

que o autor habitualmente exercia e, além disso, inexistem nos autos 

outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, 

a parte ré não impugnou a perícia realizada. Logo, diante dos documentos 

apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é 

certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE 

TRABALHO – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - 

REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 

DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA 

A APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM 

REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas que as lesões 

decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade 

para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – 

auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação 

do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do 

STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 

no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de 

fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser 

arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. 

(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - 

CONCESSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORATIVA - 

PERÍCIA MÉDICA - BENEFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - O 

benefício do auxílio-acidente deve ser concedido quando preenchidos os 

seguintes requisitos: consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza; redução permanente da capacidade de trabalho e a 

demonstração do nexo de causalidade entre ambos. - Apurada, em perícia 

médica, a incapacidade do segurado para o exercício da sua atividade 

laboral, em decorrência de lesão grave ou decorrente de acidente de 

trabalho ou de doença laboral, revela-se legítima a concessão do benefício 

do auxílio-acidente. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia imediato à 

cessação do benefício do auxílio-doença. - Em ação que verse sobre a 

concessão de benefício previdenciário, a correção monetária do valor da 

condenação, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF - ADI nº 4.425/DF), deve ocorrer com 

base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos termos do 

art. 41-A, da Lei nº 8.213/91 e os juros de mora, a partir da vigência da Lei 

nº 11.960/09, devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança. (TJ-MG - AC: 10261140027713001 MG, Relator: Vasconcelos 

Lins, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017) PREVIDENCIÁRIO. 
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AUXILIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213, DE 24.07.1991. 

REQUISITOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. - O benefício de auxílio-acidente está 

disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, e estabelece sua concessão, 

como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. - O laudo pericial comprova lesão definitiva. - Auxílio-acidente 

concedido da data da cessação indevida. - Os honorários advocatícios 

devem ser fixados em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor das 

parcelas vencidas até a data da sentença, consoante o parágrafo 3º do 

artigo 20 do Código de Processo Civil e a regra da Súmula nº 111 do C. 

STJ, bem como do entendimento da Terceira Seção (Embargos 

Infringentes nº 0001183-84.2000.4.03.6111, julgado em 22.09.2011). - 

Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento. - Apelação 

Autárquica a que se nega provimento. (TRF-3 - AC: 

00226934120144039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 07/08/2017, SÉTIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017) Por fim, cumpre 

ressaltar que a data inicial do benefício é desde a cessão do benefício do 

auxílio-doença – 17/06/2016 – a teor do que dispõe o artigo 86, § 2º da lei 

8.213/91. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais, a fim de 

condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a 

implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor, desde 17/06/2016, bem 

como a pagar os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir 

da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o 

entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e 

correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 

8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, entendo 

presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela 

específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto 

o cumprimento da obrigação de fazer. É que restou demonstrado de forma 

clara e patente o direito da parte autora ao benefício e, além disso, 

dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez 

que se trata de benefício previdenciário. Assim, concedo a antecipação da 

tutela específica e determino que a parte ré comprove a inclusão e o 

pagamento do benefício à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, 

isentando-o do pagamento das custas processuais. Determino a remessa 

dos autos à instância superior para reexame necessário, mormente pelo 

teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a dispensa do reexame 

quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 

sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. A teor do 

que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar nesta sentença: 1. Nome do 

Segurado: Juscelio dos Santos Rodrigues 2. Benefício concedido: 

Auxílio-acidente 3. Data do início do benefício: 17.06.2016 4. Renda mensal 

inicial: 50% do salário-benefício 5. Data início do pagamento: 30 dias da 

intimação da sentença – antecipação de tutela concedida na sentença. P. 

R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003306-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO BOIKO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE ROSSI MARTIMIANO OAB - MS13260 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 17:30h, na sala 

de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001507-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOLIVAN DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 10h30min, na 

sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 
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médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002447-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUIZ ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 12:00h, na sala 

de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003692-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAIR NEVES GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. 

Observo que devidamente intimada, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar contestação. Logo, diante da sua essencialidade na 

hipótese dos autos, não há como declarar o encerramento da instrução 

probatória sem a produção da prova pericial. Para o fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a 

perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas ao 

deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem como à 

complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deve ser 

produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos 

termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por 

objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de 

acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça no dia 10.09.2018, às 11h45min, na sala de reuniões da 

Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando 

todos os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa 

Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo se 

manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008263-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO BESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. 

Observo que devidamente intimada, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar contestação. Logo, diante da sua essencialidade na 

hipótese dos autos, não há como declarar o encerramento da instrução 

probatória sem a produção da prova pericial. Para o fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a 

perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas ao 

deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem como à 

complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deve ser 

produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 
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gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos 

termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por 

objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de 

acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça no dia 10.09.2018, às 11h15min, na sala de reuniões da 

Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando 

todos os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa 

Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo se 

manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003901-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILTON BELO FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA E TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE” ajuizada por 

Wilton Belo Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 

Alega o autor, em síntese, que foi diagnosticado com as seguintes 

enfermidades: CID M-54.5 (DOR LOMBAR BAIXA), CID M-75.5 (BURSITE 

DO OMBRO), CID M-25.5 (DOR ARTICULAR), CID M-75.1 (SÍNDROME DO 

MANGUITO ROTADOR), CID M-65.8 (OUTRAS SINOVITES E 

TENOSSINOVITES), CID M-75.3 (TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO), 

ESCLEROSE ÓSSEA EM CORREDEIRA BICIPITAL ESQUERDA, 

TENDINOPATIA CALCÁREA. Sustenta que em 25/08/2016, teve seu 

benefício auxílio-doença cessado indevidamente, visto que está totalmente 

incapacitado para o trabalho. Pugna, ao final, pela concessão da liminar 

para o fim de que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença NB nº 

614.403.940-0 e, no mérito, requer a concessão da aposentadoria por 

invalidez ou, sucessivamente, do auxílio-acidente, desde a data de 

cessação do benefício auxílio-doença – 25/08/2016. Com a inicial vieram 

os documentos. A análise do pedido de antecipação de tutela foi 

postergado para após a realização a perícia médica (id. 3246059). A parte 

ré apresentou contestação, em que pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais (id. 3663698). O autor apresentou impugnação (id. 

3723874). Perícia médica realizada (id. 9448690). A parte autora 

manifestou quanto ao laudo pericial (id. 9614696). Intimado, o réu deixou 

de se manifestar quanto ao laudo produzido (id. 12302727). É o relatório. 

Fundamento e decido. Como se vê do relatório, cuida-se de ação de 

restabelecimento de auxílio-doença com conversão para aposentadoria 

por invalidez cumulada com pedido de tutela antecipada proposta por 

Wilton Belo Ferreira em face de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

em que aduz, em síntese, que o seu auxílio-doença foi cessado de forma 

indevida, e que faz jus à conversão do benefício em aposentadoria por 

invalidez, uma vez que está totalmente incapacitado para o trabalho. O 

réu, por sua vez, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, ao 

argumento de que não estão preenchidos os requisitos necessários para 

a concessão do benefício. Com efeito, é certo que o presente feito 

comporta o julgamento, uma vez que já foi realizada a perícia médica 

judicial. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, malgrado as 

razões apresentadas pela autora, tenho que os pedidos iniciais devem ser 

julgados parcialmente procedentes. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao 

segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que 

lhe garanta a subsistência. Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do 

referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez 

dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame 

médico-pericial. No entanto, na espécie, realizado o exame pericial, 

concluiu-se que a parte autora se encontra incapacitada de forma parcial 

e permanente. Ora, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos 

autos – id. 9448660 -, a parte requerente não possui incapacidade total 

para o exercício de atividades laborais, como se vê: 14) Se incapaz o(a) 

autor(a), a incapacidade pode ser considerada total (para toda e qualquer 

atividade) ou parcial (para algumas atividades)? Detalhar. Resposta: A 

incapacidade é parcial. 15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o 

(a) sr.(ª) Perito (ª) se a incapacidade laborativa, no seu entender é 

permanente ou temporária? Resposta: A incapacidade é permanente. Não 

se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a 

incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral é parcial e 

permanente, não existindo nos autos outros elementos com capacidade 

para infirmar essa conclusão. Assim, diante do não preenchimento dos 

requisitos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, a parte autora não faz 

jus ao direito de aposentadoria por invalidez. Por outro lado os requisitos 

para o reconhecimento do direito ao recebimento do auxílio-doença está 

previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91, que assim dispõe: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. (negritei) Com efeito, o auxílio-doença é 

benefício concedido ao portador de enfermidade presumidamente 

suscetível de recuperação, e, por isso, tem como fato constitutivo casos 

que conduzam à incapacidade temporária. Logo, para que seja concedido 

o direito a auxílio-doença é necessário que o beneficiário tenha cumprido o 

prazo de carência previsto em lei e ficar inapto para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual de forma temporária, por mais de 15 (quinze) 

dias consecutivos. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 

8.2013/91- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARICLA E 

TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - RECURSO PROVIDO. 

1.O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez 

deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2.A incapacidade 

para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística 

traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao 

aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo e discriminatório. 3.O Superior Tribunal de Justiça diz que 

somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada 

a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o 

exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 

1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 

19/04/2016, DJe 27/05/2016). 4.Recurso provido. (Ap 59202/2017, DESA. 

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 

13/04/2018) DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

– PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – LAUDO MÉDICO 

CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL – 

COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA O 

EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO QUE NÃO EXIJA ESFORÇO DA COLUNA 

LOMBAR E TORÁCICA – SEQUELA DE FRATURA NA COLUNA TORÁCICA 

E ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA LOMBAR – REQUISITOS 

DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL 

DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ – JUROS 

MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO 

ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 
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11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO ÍNDICE NACIONAL 

DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) – 

OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO RE 870.947 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ART. 20, §4º, DO CPC/73 – FIXAÇÃO EM VALOR 

CERTO – NÚMERO DO BENEFÍCIO – CORREÇÃO – RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO – RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Se inexistente condenação no pagamento de parcelas 

anteriores ao quinquênio que antecedeu à propositura da presente ação, 

não há que se falar em prescrição. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê 

que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, 

ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

mais de 15 (quinze) dias consecutivos. O auxílio-doença é, pois, um 

benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a 

consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para 

o trabalho que exercia, ou atividade habitual. 3. O termo inicial para 

implantação do benefício de auxílio-doença deve ser o dia seguinte ao da 

cessação administrativa indevida, observadas as parcelas já pagas. 4. 

Sobre os juros moratórios, estes devem incidir a partir da citação, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 

11.960, de 29 de junho de 2009. 5. Quanto ao regime de atualização 

monetária incidente sobre as condenações ao INSS, deverá ser calculada 

com base no IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 6. Considerando a 

moldura fático-jurídica delineada aos autos, o valor dos honorários 

advocatícios deve ser arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), por ser 

consentâneo com os parâmetros do artigo 20 do Código de Processo 

Civil/73. 7. Deve ser corrigido o número do benefício constante da 

sentença, quando divergente da numeração constante na documentação 

carreada aos autos. (Apelação / Remessa Necessária 61449/2017, DESA. 

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

23/01/2018) Na espécie, restou demonstrado que a incapacidade da parte 

autora é permanente – laudo pericial acima mencionado – itens 14 e 15 – 

razão pela qual não se enquadra nos requisitos previstos no art. 59 da Lei 

8.213/91. Por outro lado, é certo que o fato do autor não ter direito 

aposentadoria por invalidez e ao restabelecimento do auxílio-doença, uma 

vez que sua incapacidade foi caracterizada como parcial e permanente, 

não obsta o reconhecimento de seu direito à concessão do benefício de 

auxílio-acidente, posto que preenchidos os seus requisitos. A teor do que 

dispõe o art. 86 da Lei n. 8.213/91, o benefício auxílio-acidente será devido 

ao segurado quando, após a consolidação das lesões resultarem em 

sequelas que implique redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia. No caso, não se pode olvidar que o laudo pericial é 

conclusivo em atestar que a consolidação das lesões resulta em sequelas 

que implicam em redução da capacidade para o trabalho que o autor 

habitualmente exercia e, além disso, inexistem nos autos outros elementos 

com capacidade para infirmar essa conclusão. Ademais, a parte ré não 

impugnou a perícia realizada. Logo, diante dos documentos apresentados 

nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz 

jus ao recebimento do benefício de auxílio-acidente. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – 

INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1 o -F DA LEI 9.494/97, PARA A 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM 

REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas que as lesões 

decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade 

para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – 

auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação 

do auxílio-doença. 2. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do 

STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97 

no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a 

incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 3. Os juros 

moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com 

redação dada pela Lei n. 11.960/09. 4. Diante da impossibilidade de 

fixação, em quantia certa, do valor devido, os honorários devem ser 

arbitrados quando da liquidação da sentença, pelo juízo de execução. 

(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) APELAÇÃO CÍVEL - 

CONCESSÃO DE AUXILIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORATIVA - 

PERÍCIA MÉDICA - BENEFÍCIO - TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - O 

benefício do auxílio-acidente deve ser concedido quando preenchidos os 

seguintes requisitos: consolidação das lesões decorrentes de acidente de 

qualquer natureza; redução permanente da capacidade de trabalho e a 

demonstração do nexo de causalidade entre ambos. - Apurada, em perícia 

médica, a incapacidade do segurado para o exercício da sua atividade 

laboral, em decorrência de lesão grave ou decorrente de acidente de 

trabalho ou de doença laboral, revela-se legítima a concessão do benefício 

do auxílio-acidente. - O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

o termo inicial para a concessão do auxílio-acidente é o dia imediato à 

cessação do benefício do auxílio-doença. - Em ação que verse sobre a 

concessão de benefício previdenciário, a correção monetária do valor da 

condenação, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do 

art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 (STF - ADI nº 4.425/DF), deve ocorrer com 

base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, nos termos do 

art. 41-A, da Lei nº 8.213/91 e os juros de mora, a partir da vigência da Lei 

nº 11.960/09, devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de 

poupança. (TJ-MG - AC: 10261140027713001 MG, Relator: Vasconcelos 

Lins, Data de Julgamento: 04/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2017) PREVIDENCIÁRIO. 

AUXILIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213, DE 24.07.1991. 

REQUISITOS COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. - O benefício de auxílio-acidente está 

disciplinado no artigo 86 da Lei nº 8.213/91, e estabelece sua concessão, 

como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia. - O laudo pericial comprova lesão definitiva. - Auxílio-acidente 

concedido da data da cessação indevida. - Os honorários advocatícios 

devem ser fixados em 10% (dez por cento), calculados sobre o valor das 

parcelas vencidas até a data da sentença, consoante o parágrafo 3º do 

artigo 20 do Código de Processo Civil e a regra da Súmula nº 111 do C. 

STJ, bem como do entendimento da Terceira Seção (Embargos 

Infringentes nº 0001183-84.2000.4.03.6111, julgado em 22.09.2011). - 

Apelação da parte autora a que se dá parcial provimento. - Apelação 

Autárquica a que se nega provimento. (TRF-3 - AC: 

00226934120144039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 07/08/2017, SÉTIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/08/2017) Por fim, cumpre 

ressaltar que a data inicial do benefício é desde a cessão do benefício do 

auxílio-doença – 25/08/2016 – a teor do que dispõe o artigo 86, § 2º da lei 

8.213/91. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

iniciais, a fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL – INSS a implantar o benefício de auxílio-acidente ao autor, desde 

25/08/2016, bem como a pagar os valores retroativos acrescido de juros 

moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, 

consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 

870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 

41-A da Lei nº 8.213/91 e, por conseguinte, julgar com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No 

caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a 

antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de 

ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer. É que 

restou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora ao 

benefício e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano 

irreparável, uma vez que se trata de benefício previdenciário. Assim, 

concedo a antecipação da tutela específica e determino que a parte ré 

comprove a inclusão e o pagamento do benefício à parte autora, no prazo 

de 30 (trinta) dias. Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º 
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do Código de Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas 

processuais. Determino a remessa dos autos à instância superior para 

reexame necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo 

a qual a dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito 

controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Wilton Belo Ferreira 2. Benefício 

concedido: Auxílio-acidente 3. Data do início do benefício: 25.08.2016 4. 

Renda mensal inicial: 50% do salário-benefício 5. Data início do pagamento: 

30 dias da intimação da sentença – antecipação de tutela concedida na 

sentença. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010225-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELMA MARIA COELHO FONTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Jucelma 

Maria Coelho Fontinelli contra a sentença que julgou improcedente a 

pretensão inicial formulada na ação previdenciária que move em face de 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. Aduz a Embargante que há 

omissão no decisium, uma vez que sentença analisou apenas o pedido de 

conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez, mas não se 

manifestou quanto ao pedido de manutenção do auxílio-doença e o 

pagamento das parcelas relativas aos períodos de 09.11.2013 a 

19.12.2013 e de 06.06.2014 a 17.03.2015. Argumenta, ainda, que “restou 

comprovado que existe a incapacidade laborativa da autora, ainda que 

parcial e temporária”. Assim, requer que os Embargos de Declaração 

sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de condenar o Embargado 

à manutenção do benefício de auxílio doença NB 609.921.470-8 até que a 

Embargante seja submetida a nova perícia médica, bem como ao 

pagamento das parcelas relativas aos períodos de 09.11.2013 a 

19.12.2013 e de 06.06.2014 a 17.03.2015, quando o benefício foi cessado 

de forma indevida. A secretaria do Juízo certificou a tempestividade dos 

Embargos de Declaração opostos (id. 11444901). Intimado para 

apresentar contrarrazões, o Embargado deixou de se manifestar nos 

autos (id. 13255232). É o relatório. Decido. Extrai-se do relatório que se 

trata de Embargos de Declaração oposto por Jucelma Maria Coelho 

Fontinelli ao fundamento que a sentença foi omissa em relação aos 

requerimentos de manutenção do benefício ao auxílio-doença e pagamento 

de valores em que o benefício foi suspenso. Em se tratando de Embargos 

de Declaração, deve ser verificado se há na decisão, omissão, 

obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.” Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

Embargante. Na espécie, a sentença bem fundamentou a respeito da 

ausência do direito à conversão do benefício de auxílio-doença em 

aposentadoria por invalidez, como se vê: “Quanto à incapacidade, vale 

destacar que consoante à sistemática tracejada pela Lei 8.213/91, a 

aposentadoria por invalidez é devida em prol da pessoa que, mantendo a 

qualidade de segurado, seja acometida de incapacidade total e definitiva 

para o trabalho, sem perspectiva de reabilitação profissional. O laudo 

pericial acostado aos autos, atesta que em que pese haver incapacidade 

laboral para a atividade anteriormente exercida, nota-se no item 03, do 

mencionado laudo, é possível verificar que incapacidade é parcial e 

temporária, uma vez que existe tratamentos cirúrgicos para melhora do 

quadro. Pois bem, destaco que a moléstia ou deficiência deve ser de 

natureza tal a impossibilitar a segurada o exercício de outra atividade 

profissional que lhe garanta o sustento. Esse não é o caso da autora, 

pois, conforme expôs o perito, o demandante possui incapacidade parcial 

e temporária. Sem mais delongas, não comprovada à incapacidade laboral 

do autor, por meio da perícia técnica e não havendo nos autos elementos 

aptos a desconstituí-la, impõe-se a improcedência do pedido de conversão 

do benefício do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.” No 

entanto, a Embargante formulou na exordial pedido sucessivo de 

manutenção do auxílio-doença NB nº 609.921.470-8 até o 

restabelecimento por completo da saúde, bem como pedido de pagamento 

das prestações relativas aos períodos em que cessado o benefício de 

forma indevida. Com efeito, neste aspecto a sentença foi omissa, uma vez 

que deixou de manifestar quanto aos mencionados pedidos. Ante o 

exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e o acolho, 

dando efeito infringente, para o fim de sanar a omissão apontada, 

acrescentando fundamentação à sentença e alterando o seu dispositivo, 

que passa a ter a seguinte redação: Por outro lado, é certo que o fato do 

autor não ter direito ao auxílio-acidente, uma vez que não possui 

consolidação das lesões para sua concessão, não impede que tenha o 

direito ao benefício de auxílio-doença, posto que os requisitos para sua 

concessão são distintos. Com efeito, o reconhecimento do direito ao 

recebimento do auxílio-doença está previsto no artigo 59 da Lei 8.213/91, 

que assim dispõe: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. (negritei) Logo, para 

que seja concedido o direito a auxílio-doença é necessário que o 

beneficiário tenha cumprido o prazo de carência previsto em lei e ficar 

inapto para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos. Ora, o laudo pericial produzido nos autos (id. 

11141540), por médico perito designado pelo Juízo Federal, em resposta 

aos quesitos formulados, apresentou as seguintes conclusões: 2.3 Há 

incapacidade para a atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral 

habitual)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) da(s) moléstia(s) no 

quadro do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral. Resposta: Sim, 

síndrome do manguito rotador do ombro esquerdo, epicondilite lateral do 

cotovelo esquerdo, tenossinovite de extensores do punho esquerdo. 2.4 

Há incapacidade para a(s) atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividades 

laborais exercidas anteriormente)? Em caso afirmativo, indicar qual(quais) 

da(s) moléstia(s) no quadro do item I acarreta(m) a incapacidade laboral 

Resposta: Sim, síndrome do manguito rotador do ombro esquerdo, 

epicondilite lateral do cotovelo esquerdo, tenossinovite de extensores do 

punho esquerdo. 3. A incapacidade para o trabalho é parcial (impede o 

exercício da atividade habitual do segurado, sem risco de vida ou 

agravamento maior, mas permite o exercício em outra pela qual possa 

sobreviver) ou é total (para toda e qualquer atividade que possa garantir a 

sua subsistência)? Fundamente. Resposta: Parcial. Existe tratamentos e 

cirurgias para melhora do quadro. Os tratamentos seriam fisioterapia, e o 

uso de AINES e possível cirurgia. 4. A incapacidade para o trabalho é 

permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária (há 

prognóstico de recuperação?) Fundamente. Resposta: Temporária. A 

periciando pode ser reabilitada em outro tipo de função que não solicite o 

uso de força do braço esquerdo ou movimentos repetitivos. No caso, não 

se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a 

incapacidade temporária da autora para o exercício da atividade laboral, 

não existindo nos autos outros elementos hábeis a infirmar essa 

conclusão. Ademais, intimadas as partes, a parte autora concordou com o 

laudo pericial e, por sua vez, a autarquia ré deixou de se manifestar. 

Assim, diante dos documentos apresentados nos autos pela autora e do 

laudo pericial produzido, é certo que a autora faz jus ao recebimento do 

benefício de auxílio-doença até a recuperação total da incapacidade 

temporária, que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia 

médica junto ao réu. Por outro lado, razão não assiste à parte autora 

quanto ao pedido de condenação da autarquia ré ao pagamento dos 

valores relativos ao benefício de auxílio-doença dos períodos de 

09.11.2013 a 19.12.2013 e de 06.06.2014 a 17.03.2015. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora apenas acostou à inicial o pedido 

administrativo de implantação do benefício formulado em 18/03/2015. 

Contudo, deixou de demonstrar nos autos que formulou pedido 

administrativo relativo aos períodos em que alega ter sido suspenso, de 

forma indevida, o auxílio-doença. Logo, não há como reconhecer o direito 

da autora ao recebimento das aludidas parcelas. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente a pretensão contida na inicial e ratifico a liminar 

concedida para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS a manter o benefício de auxílio-doença da 

parte autora NB nº 609.921.470-8 até a recuperação total da incapacidade 

temporária, que deverá ser constatada ao ser submetida à nova perícia 

médica pelo réu e, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao 
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pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, 

isentando-o do pagamento das custas processuais. Não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, 

por se tratar se sentença ilíquida, nos termos da súmula 490 do STJ. P.R.I 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002305-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que embora intimado para 

antecipar os honorários periciais, o réu deixou de se manifestar (id. 

10806785). Ocorre que a controvérsia diz respeito à alegada 

incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua decorrência de 

acidente de trabalho, constatação que apenas é possível por meio da 

realização de perícia médica especializada, razão pela qual, na espécie, a 

produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, para o fim de 

que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab 

para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do 

e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas 

ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem 

como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos 

termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deve 

ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos 

termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação que tem por 

objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em decorrência de 

acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que 

compareça no dia 10.09.2018, às 09h15min, na sala de reuniões da 

Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia médica, portando 

todos os exames complementares (antigos e recentes) e Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência à empresa 

Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo se 

manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data em que o perito for cientificado dos quesitos apresentados pelas 

partes. Após a apresentação do laudo pericial, intimem-se as partes para 

manifestação em 15 (quinze) dias. Às providências. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILSOMAR JESUS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a controvérsia diz 

respeito à alegada incapacidade laboral da parte autora, bem como a sua 

decorrência de acidente de trabalho, constatação que apenas é possível 

por meio da realização de perícia médica especializada, razão pela qual, 

na espécie, a produção da prova pericial se afigura indispensável. Logo, 

diante da sua essencialidade na hipótese dos autos, não há como declarar 

o encerramento da instrução probatória sem a produção da prova pericial. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 17:45h, na sala 

de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 

médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001053-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Compulsando os autos, verifico que a parte autora informou o 

descumprimento da liminar (id. 11534470). Desse modo, intime-se a parte 

ré para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o cumprimento da medida. 

Para o fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nomeio a empresa 

Forense Lab para realizar a perícia médica, a ser intimada da nomeação 

através do e-mail contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários 

no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em consideração às 

despesas relativas ao deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta 

Comarca, bem como à complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA, nos termos do artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a 

perícia deve ser produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é 

beneficiária da gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos 

para a sua subsistência. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por se tratar de ação 

que tem por objeto o restabelecimento de auxílio previdenciário em 

decorrência de acidente de trabalho. Intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para que compareça no dia 10.09.2018, às 09h45min, na 

sala de reuniões da Diretoria do Fórum, com o objetivo de realizar a perícia 

médica, portando todos os exames complementares (antigos e recentes) e 

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Intime-se o INSS, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos 

honorários, que deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta destes autos. Dê-se ciência 

à empresa Forense Lab do encargo para o qual está incumbida, devendo 

se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de indicar o 
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médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se as 

partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. O 

laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data designada para a perícia. Após a apresentação do laudo pericial, 

intimem-se as partes para manifestação em 15 (quinze) dias. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001114-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNEL TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

EUCARICE DE SOUZA (EXECUTADO)

MARCIUS SALUM JOAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO)

 

Vistos etc., O ESTADO DO MATO GROSSO, devidamente qualificado e 

representado nos autos, propõe execução fiscal em face de TECNEL 

TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA, 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 do cancelamento da CDA 

– Id. 14126264. É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos 

que, a exequente pugnou pela extinção da execução, uma vez que o 

cancelada a Certidão de Divida Ativa. Com efeito, disciplina o art. 485, 

inciso VI do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a ausência de legitimidade ou de interesse processual, via de 

consequência, a perda do objeto da ação. No caso, resta demonstrado de 

forma inequívoca a perda do objeto da ação, ante o cancelamento da CDA, 

por parte da credora. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente 

execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil. Com fulcro no art. 26 da LEF, deixo de condenar as partes 

em custas e honorários advocatícios. Determino que a secretaria efetue a 

habilitação do advogado das partes nos autos e o intime dessa decisão. 

Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 766013 Nr: 388-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GERALDO GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO VINICIUS 

DOS REIS, para devolução dos autos nº 388-86.2015.811.0003, Protocolo 

766013, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004303-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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 1001902-52.2018.8.11.0003, efetuando a parte 

executada a garantia do juízo no valor das CDAs de nº 85, 175 e 177, qual 

seja, R$ 21.592,30 (vinte e um mil quinhentos e noventa e dois reais e 

trinta 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

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 606619 Nr: 4438-74.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CEBALHO BARBOSA, GIOVANI 

RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibelia Maria Lente de 

Menezes - OAB:2.302/A, Daiany Cebalho Correa Barbosa - 

OAB:19634/0, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Diogo Peixoto 

Botelho - OAB:15.172, JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA - 

OAB:12533

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de de intimação no átrio 

do Fórum, lugar público de costume.
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Rondonópolis - MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 606619 Nr: 4438-74.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CEBALHO BARBOSA, GIOVANI 

RONDON BRAVO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cibelia Maria Lente de 

Menezes - OAB:2.302/A, Daiany Cebalho Correa Barbosa - 

OAB:19634/0, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, Diogo Peixoto 

Botelho - OAB:15.172, JANAINA RIBEIRO BEZERRA BARBOSA - 

OAB:12533

 Certifico que por determinação verbal do MM. Juiz de Direito, Dr. Wagner 

Plaza Machado Junior, onde em virtude da juntada negativa da CP de 

intimação do réu para a sessão de julgamento, expeço edital de intmação 

para o mesmo.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 610665 Nr: 928-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBFM, EGDS, JOD, JTBM, MADS, DFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR DE SOUZA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT 5636-B

 Vistos etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 614066 Nr: 4686-06.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY PEREIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDÂNIA BARCELO DA 

SILVA - OAB:19722

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado WESLEY PEREIRA PORTO, 

pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 306, § 1º, inciso II, da lei 

9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

A denúncia foi recebida em 19.02.2014 (fl. 32).

No dia 09.04.2014, foi realizada a audiência para prosposta da suspensão 

condicional do processo, mediante a imposição de algumas condições, as 

quais foram aceitas pelo acusado (fls. 49/50).

Depois de intimado para justificar o descumprimento das condições 

impostas (fl. 59), através de advogada constituída, o réu compareceu em 

Juízo e apresentou justificativa às fls. 63/64.

Conforme certificado pelo Sr. Gestor Judiciário à fl. 63, o prazo do período 

de prova expirou, motivo pelo qual os autos foram impulsionados ao 

representante ministerial, o qual, instado a se manifestar, pugnou pela 

designação de audiência de justificação, visando oportunizar a oitiva do 

réu, para esclarecer as pendências relacionadas as condições 

anteriormente impostas, mais precisamente no que concerne ao não 

pagamento da prestação pecuniária.

Desse modo, designo para o dia 10 outubro de 2018, às 16h10min a 

audiência de justificação do acusado.

Intime-se o acusado, a Defensoria Pública e o Ministério Público para que 

compareçam à audiência.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675811 Nr: 7696-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o acusado PEDRO HENRIQUE DE SOUZA 

SILVA como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V e § 

2º-A, inciso I, por duas vezes, nos termos do artigo 70, c/c art. 61, inciso 

II, alínea “h” e artigo 329, todos do Código Penal, e no artigo 244-B da lei 

8.069/1990.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la a seguir, quanto a cada um dos fatos perpetrados 

pelo réu(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 661583 Nr: 10223-41.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MORAES NASCIMENTO, 

LUCIANO SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217

 Vistos etc.

Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça(m)-se mandado(s) de citação do(s) acusado(s/as) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o(s) acusado(s) não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o(s) 

acusado(s/as) se ele(s/as) pretende(m) constituir advogado ou se o Juiz 

deve nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a(s) 

sua(s) defesa(s), e, neste caso, as razões pelas quais não tem a 

intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar o(s) réu(s) o(s) seu(s) 

endereço(s) residencial(ais) e/ou comercial(ais), onde poderá(ão) ser 

localizado(s) para fins de futuras intimações.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo Ministério Público.

Outrossim, atenta às informações constantes dos autos, bem como as 
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diretrizes do artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(s/as) acusado(s/as) 

preenche(m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão 

da medida despenalizadora .

Desse modo, DESIGNO a audiência para proposta de suspensão 

condicional do processo, para o dia 10 de outubro de 2018, às 16h.

Intime-se o(s/as) acusado(o/as) para que compareça(m) à audiência 

acompanhado(s) de advogado advertindo que, caso não possua(m) 

condições de contratar advogado, será nomeado um Defensor Público ou 

dativo para patrocinar a(s) sua(s) defesa(s).

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se, notifique-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 338180 Nr: 1984-58.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO MONTEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 A defesa do flagrado MÁRCIO MONTEIRO SANTANA opôs embargos de 

declaração em relação à sentença de fls. 104, 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. 

104, 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. 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.: 647230 Nr: 7850-71.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO DE MOURA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 86, ante a certificação de 

sua tempestividade (fls. 87) e razões apresentadas às fls. 88/93, em seus 

efeitos legais.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentação das 

contrarrazões recursais, no prazo legal.

A seguir, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 619576 Nr: 2659-16.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado EDSON PEREIRA 

DA SILVA, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 306, caput, da 

lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 129, caput, do Código 

Penal.

A denúncia foi recebida em 22.02.2016 (fl. 43).

No dia 16.06.2016, foi realizada a audiência para proposta da suspensão 

condicional do processo, mediante a imposição de algumas condições, as 

quais foram aceitas pelo acusado e, ao que se observa, foram cumpridas 

integralmente (fls. 04, 60/62 e 67).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu, ante o cumprimento integral das condições 

estabelecidas (fl. 72).

Eis a síntese do necessário.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento à fl. 04 e comprovante de 

depósito da prestação pecuniária à fl. 67.

 Desse modo, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDSON PEREIRA DA SILVA.

Por fim, considerando a extinção da punibilidade do acusado, necessário 

proceder-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de fl. 20) na 

sua integralidade, notadamente porque o réu não foi condenado, tampouco 

teve quebrada a fiança. Assim, nos termos do artigo 337 do CPP, 

determino a restituição do valor integral da fiança.

Expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial em favor 

do denunciado.

Após a efetiva restituição do referido valor, arquivem-se os presentes 

autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 339121 Nr: 2925-08.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JOAQUIM DE SOUZA, RENATO DA 

SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Dando prosseguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de outubro de 2018, às 15h45min.

Expeça-se mandado de intimação para as vítimas Vagner e Érico nos 

endereços declinados às fls. 317 e 319-v.

Por fim, deixo de determinar a intimação dos acusados, por se tratar de 

réus revéis (fls. 237 e 257).

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663350 Nr: 11823-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO DE JESUS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:OAB/MT 16.330

 Vistos, etc.

Com fulcro no artigo 3º do CPP c/c artigo 451, inciso III, do CPC, defiro o 

pedido formulado do representante do Ministério Público e defiro a 

substituição da oitiva da ofendida pela sua genitora Marilza da Silva 

Freitas.
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Assim, para a oitiva da referida testemunha, designo audiência de 

continuação para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h30min.

Intime-se o acusado, o defensor, o Ministério Público e a testemunha 

Marilza da Silva Freitas, a qual deverá ser intimada no endereço declinado 

pelo Ministério Público às fls. 205/206.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 328584 Nr: 6632-52.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHANDELER SALINO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 (...)A pena máxima para o crime de dano qualificado de acordo com o 

Código Penal é de 03 (três) anos de detenção, de modo que, ainda de 

acordo com o referido códex, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos. 

Vejamos:“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 

final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo 

máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: I 

- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;II - em dezesseis 

anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;III - 

em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não 

excede a oito;IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois 

anos e não excede a quatro(...).”Assim, considerando que o recebimento 

da denúncia ocorreu no dia 09.11.2010 (fl. 79), mas entre dos dias 

07.05.2013 a 08.02.2018 (fls. 102 e 105) o processo e o curso do prazo 

prescricional permaneceram suspensos, transcorreram apenas 02 (dois) 

anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias, não havendo, portanto, o 

que falar em prescrição da pretensão punitiva.Ademais, diante do que 

consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das 

hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual deixo de 

absolver sumariamente o acusado.Assim, com fundamento no artigo 399 

do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

outubro de 2018, às 13h30min.Intime-se o acusado, o defensor, o 

Ministério Público e as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o 

caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à 

audiência.Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) 

precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) 

que esteja(am) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e 

inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), 

intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em observância 

ao teor da Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver 

necessidade.Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 648966 Nr: 9273-66.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MACHADO LIMA, LUCAS BEZERRA 

DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, etc.

Dando prosseguimento ao feito, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 24 de outubro de 2018, às 14h45min.

Intimem-se os acusados, a Defensoria Pública, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Querência/MT, com a 

finalidade de interrogar o acusado Ezequiel Machado Lima, bem como 

intimá-lo da audiência designada.

Requisitem-se as testemunhas Ramão Geraldo Barbosa e João Batista 

Nogueira Júnior (policiais militares).

Por fim, consigno que a vítima Raul, o informante Gabriel e o réu Lucas 

deverão ser intimados nos endereços declinados às fls. 126 e 131.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656962 Nr: 6325-20.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEMISON WILLIAN FELIX DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O

 Vistos etc.

Considerando que há audiência para proposta da suspensão condicional 

do processo designada, aguardem-se os autos em cartório.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 323149 Nr: 1322-65.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS DA SILVA, CLAUDINEI GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.883-MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Público na cota retro.

Assim, para realizar a inquirição das vítimas Jorge Americo Tavares 

Carvalho e Edivan Souza Lima Carvalho, designo a audiência de 

continuação para o dia 24 de outubro de 2018, às 16h15min.

Intimem-se os acusados, o(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

vítimas Jorge e Edivan, as quais deverão ser intimadas nos endereços 

declinados às fls. 387/388.

Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630119 Nr: 2382-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos, etc.

Em razão da ausência justificada desta magistrada, redesigno a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 17h.

Intime-se o acusado, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e 

assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Por fim, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para informar 

o atual endereço do réu.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673358 Nr: 5487-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ GARCETE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI ESCUDEIRO PEREIRA - 

OAB:OAB/MS 4908

 INTIMAÇÃO DO DR. SIDNEI ESCUDEIRO PEREIRA- OAB/MS, PARA A 

AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESGINADA NOS AUTOS DE CARTA 
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PRECATÓRIA Nº 5487-43.20118.811.0064- CÓDIGO 673358, ORIUNDA DA 

COMARCA DE JARDIM/MS, QUE FIGURA COMO RÉU ADEMIR LUIZ 

GARCETE COMIN

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 651163 Nr: 808-34.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio de Oliveira Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA MACEDO GALVÃO - 

OAB:15.668

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

14h15min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao interesse na inquirição das testemunhas Daniel Silva Ribeiro, Mateus 

Felipe da Costa Coelho, Rosa Maria da Costa Coelho, Diene Karoline Alves 

Barbosa da Silva, João Vitor Rodrigues e Rodrigo Júnior Ribeiro Carrijo e, 

em caso positivo, decline nos autos os seus atuais endereços, no prazo 

de dez dias.

Se declinado nos autos os atuais endereços das testemunhas acimas 

citadas, autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se 

residirem em outras comarcas, cartas precatórias com a finalidade de 

procederem as suas inquirições.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 656945 Nr: 6308-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Vistos etc.

Diante do teor da petição de fls. 55, intime-se pessoalmente a acusada 

para informar se constituirá novo defensor ou se pretende a nomeação da 

Defensoria Pública.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 672785 Nr: 5014-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URIAS OCIMAR ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DA SILVA 

SANTOS - OAB:304.758

 INTIMAÇÃO DO DR. FÁBIO RODRIUES DA SILVA SANTOS- OAB/SP 

304.758, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESGINADA 

NOS AUTOS DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5014-57.2018.811.0064- 

CÓDIGO 672785, ORIUNDA DA COMARCA DE ITIQUIRA/MT, EM QUE 

FIGURA COMO RÉU URIAS OCIMAR ELIAS FRANCISCO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 338790 Nr: 2594-26.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CEVILA GARCIA, MAYLA DAYANE DE 

BARROS DURAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SERAFIM SILVA - 

OAB:19232, JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - OAB:MT - 8872

 [...] .Eis a síntese do necessário. Inicialmente, verifico que, por meio do 

aditamento de fls. 260, cujo recebimento se encontra pendente de análise 

por este juízo, o representante ministerial que atuava à época pugnou pela 

extinção do processo sem julgamento do mérito em relação à acusada 

Mayla Dayane de Barros Duran, com a consequente exclusão de seu 

nome da capa dos autos.Contudo, observo que, na oportunidade de 

apresentação de recurso em sentido estrito, o representante ministerial 

que atualmente peticiona neste feito pugnou pelo seu prosseguimento em 

relação a ambos acusados, deixando de se manifestar expressamente 

sobre os aditamentos anteriormente apresentados, os quais se encontram 

pendentes de análise. Assim, antes de analisar os aditamentos 

apresentados às fls. 258/259 e 260, a fim de evitar alegação de nulidade 

futuramente, tenho por bem determinar que o representante ministerial 

esclareça se mantém todos os pedidos ali esposados ou se pretende 

eventual retificação, devendo requerer o que entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.A seguir, 

conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 658248 Nr: 7420-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO MESSIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Designo audiência de continuação para o dia 29 de outubro de 2018, às 

13h30min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto 

ao interesse na inquirição das vítimas Karolyna de Souza Picolo, Hélio 

Mitsuo Ishida, Millayne Pereira de Souza e Valdelirio Manoel Pereira e, em 

caso positivo, decline nos autos os atuais endereços das vítimas, no 

prazo de dez dias.

Se declinado nos autos os atuais endereços das vítimas acimas citadas, 

autorizo desde já a expedição de mandado de intimação ou, se residirem 

em outras comarcas, cartas precatórias com a finalidade de procederem 

as suas inquirições.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Lilian Ramos de 

Souza, pois, apesar de intimada (fl. 170), não compareceu à presente 

audiência e não justificou a sua ausência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 672785 Nr: 5014-57.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): URIAS OCIMAR ELIAS FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROGÉRIO DA SILVA 

SANTOS - OAB:304.758

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 30 de agosto de 2018, às 13:10 horas.

Requisite(m)-se a(s) testemunha(s).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 673358 Nr: 5487-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR LUIZ GARCETE COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI ESCUDEIRO PEREIRA - 

OAB:OAB/MS 4908

 Vistos, em correição.
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Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do(s) réu(s) para o dia 30 de agosto de 2018, às 14:45 horas.

Requisite-se e Intime-se o(s) réu(s) para comparecer ao ato designado, 

bem como intime-o acerca da audiência designada pelo juiz deprecante.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 665220 Nr: 13535-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON8, RLADS, CMF, FJBJMS, LDSR, GKDJP, 

VADS, RHSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, JOSE PEDRO MATIAS - OAB:18304/MT, 

MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:OAB/MT 11.834

 Vistos etc.

 Volvendo os autos, verifico que por força da decisão de fls. 600/614, 

proferida pelo Exmo. Magistrado que atuava no feito à época, foi realizado 

o bloqueio de trezentos e quarenta e dois IMEI’s e IMSI’s de aparelhos 

celulares, os quais estariam sendo utilizados por detentos recolhidos na 

Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa – Mata Grande, neste Município e 

Comarca, para se comunicarem com o mundo exterior. No entanto, 

conforme noticiado por meio do ofício nº 1103/2018/PRRMESC (fl. 781), 

dentre os IMEI’s e IMSI’s indicados pela autoridade policial, constaram 

aparelhos de servidores daquele sistema prisional, de modo que foram 

bloqueados equivocadamente.

Desse modo, determino a expedição de ofício às operadoras VIVO e 

CLARO para que efetuem o desbloqueio dos seguintes IMEI’s e IMSI’s: 

356759065062722-01, 356910080834799/01, 351638081580997, 

356060076223423, 351862087753834, 351862087753842 (VIVO) e 

351868083524855 (CLARO).

Em relação aos demais IMEI’s, verifico que não há decisão nos autos 

determinando os seus bloqueios. Aliás, em relação aos IMEI’s 

355663087069074 e 3569090080263371/01, há apenas numeração 

semelhante na determinação de fls. 600/614, motivo pelo qual, por ora, 

indefiro o pedido formulado.

Oficie-se a autoridade policial para que informe se há interesse no 

desbloqueio de outros IMEI’s ou IMSI’s e, em caso positivo, indique os 

referidos.

Havendo interesse e com resposta nos autos, colha-se o parecer 

ministerial, com posterior conclusão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 648946 Nr: 9253-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO SOUZA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DANILO SOUZA PEDROSO, Filiação: Rosa 

Ferreira de Souza e Catarino dos Santos Pedroso, data de nascimento: 

05/07/1996, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), locutor, 

Telefone (66)99664-2432. 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 DANILO SOUZA PEDROSO, 

vulgo "MC", ja qualificado, como incurso no artigo 180, caput, do Código 

Penal e artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA), observando-se o disposto o 

artigo 70 (concurso formal), do Estatuto Repressivo(...)"

Despacho: Autos nº 9253-75.2016.811.0064 – Cód. 648946Vistos.Defiro a 

parte final do requerimento do Ministério Público às fls. 54, pelo que 

determino a citação do réu Danilo Souza Pedroso por edital, nos termos do 

Art. 361 do CPP, consignando que, não comparecendo aos autos, nem 

constituindo advogado, “ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das 

provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão 

preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (art. 366 do CPP).Feita a 

citação, oficie-se a SEJUDH, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

informando se o réu encontra-se segregado em alguma unidade prisional 

do estado.Atendidas as diligências, retornem os autos conclusos. Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Erika Priscila de Abreu 

Pinheiro, digitei.

Rondonópolis, 13 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.: 623282 Nr: 6159-90.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Intimação ao Advogado CARLOS NAVES DE RESENDE - OAB:19.167-MT, 

para apresentação de resposta à acusação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 618275 Nr: 1374-85.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR SCARIOT, YURI HERICK 

FERREIRA DA SILVA, DIEGO FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Anderson Renato 

Rivelo Primo, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Apenas para este ato os réus João Vitor Scariot, e Diego Freitas Costa, 

contrataram a advogada Dr. Flavia Almirão dos Santos Espanga – OAB/MT 

10.085 para representa-los.

 Diante da inquirição das testemunhas e do interrogatório dos réus, 

declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos autos à 

defensoria pública pelo prazo de 05 (cinco) para que apresente seus 

memoriais finais referentes aos réus João Vitor Scariot, e Diego Freitas 

Costa.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 639191 Nr: 873-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR

 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 
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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 estará fazendo 

atendimento de réus presos no estabelecimento prisional desta comarca, 

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.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Kelson Ricardo Telles 

Passinato, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Diante da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu, 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.: 628625 Nr: 1264-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - 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 estará fazendo 

atendimento de réus presos no estabelecimento prisional desta comarca, 

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 certidão de fl.100, restou prejudicada a presente solenidade, sendo 

assim, designo audiência de continuação para o dia 12 de novembro de 

2018, ás 17h30 min.

Determino a intimação do réu, em caso de ausência deve ser apresentado 

o atestado médico, sob pena de revelia.

Intime-se a testemunha Renildo Moreira de Souza.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634981 Nr: 6195-98.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABNER FERNANDO DA SILVA, WALICE 

GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, EDIVAL VITO - OAB:19830/O

 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 estará fazendo 

atendimento de réus presos no estabelecimento prisional desta comarca, 

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.

Homologo a desistência de inquirição da testemunha Nilva Fonseca da 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos verifico que o réu Abner Fernando da Silva 

apresentou endereço atualizado à fl. 47 dos autos, sendo assim, 

determino a expedição de carta precatória para a comarca de Sonora-MS 

a fim de interrogar o réu Abner Fernando da Silva.

 Com o retorno da missiva declaro encerrada a instrução processual, e 

determino a intimação das partes pelo prazo igual e sucessivos de 05 

(cinco) dias para que apresentem memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616474 Nr: 7171-76.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15.568

 JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu Deoclides da Silva 

Fernandes, brasileiro, nascido em 22/02/1992, natural de Chapada dos 

Guimarães/MT, portador do RG 2510217-6 SEJSP/MT, filho de Delcidio 

Fernandes e de Claudete Dias da Silva, residente na Rua Canindé, nº 248, 

Jardim Iguassu, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como 

incurso na prática dos crimes estampados no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 

70 (por duas vezes), ambos do Código Penal e art. 244-B, do ECA, em 

concurso material, nos moldes do art. 69 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 611484 Nr: 1837-61.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Vistos.

Considerando que o réu foi declarado revel à fl. 154, bem como a 

manifestação ministerial de fl. 157, designo audiência para proceder a 

inquirição das testemunhas Pamela Braz de Oliveira e Edvaldo Alves da 

Silva para o dia 05.11.2018, às 17h30min e, caso o réu não seja 

encontrado no endereço indicado, ou, sendo intimado e não compareça ao 

ato designado, estará sujeito a pena de revelia.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640887 Nr: 2378-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS, ELIAS CORREA 

NANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando a informação do novo endereço do réu ELIAS CORREA 

NANTES pela Defensoria Pública (fl. 247), designo audiência para 

proceder ao interrogatório do réu para o dia 15.10.2018, às 17h00min e, 

caso o réu não seja encontrado no endereço indicado, ou, sendo intimado 

e não compareça ao ato designado, estará sujeito a pena de revelia.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 611135 Nr: 1455-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEONARDO VIANA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Assim buscando a reinserção social do apenado, bem como preservar a 

celeridade e a economia processual, com supedâneo no art. 112 da Lei 

7.210/86, ESTE ESTADO-JUIZ DETERMINA O CUMPRIMENTO DO 

REMANESCENTE DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, devendo ser 

observadas as condições impostas à fl. 150/152.INTIME-SE O 

RECUPERANDO para que compareça a esta serventia a fim de atualizar o 

seu endereço e dar continuidade ao cumprimento de sua 

reprimenda.Elabore-se novo cálculo de pena, tomando nota da das 

planilhas remidas, e a soma das penas cumpridas abrindo-se vista ao 

Ministério Público e a defesa para as devidas manifestações.Remeta-se 

cópia do atestado anual de cálculo de pena ao recuperando, conforme 

autoriza os artigos 41, XVI, 66, X e artigo 81-B, II, todos da Lei de 

Execução Penal. No mais, aguardem os autos em cartório até o 

cumprimento da pena ou eventual pedido o qual demande a conclusão 

deste caderno processual.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 659211 Nr: 8263-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO CARLOS RODRIGUES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, Thelma Aparecida Garcia Guimaães - 

OAB: 3.402

 Vistos em correição.

Cuida-se de executivo de pena do recuperando Paulo Sérgio Carlos 

Rodrigues Júnior, o qual cumpria pena de 09 (nove) anos no regime 

semiaberto desde 10/08/2017 (fls. 64/66).

À fl. 72, foi juntada guia de execução penal provisória confirmada em 2ª 

instância (fl. 111), cuja condenação era de 02 (dois) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa substituída por uma pena restritiva de direitos 

consistente na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo a ser 

recolhido em favor do Conselho da Comunidade Rondonópolis-MT e multa, 

também no valor de 01 (um) salário mínimo a ser recolhida em favor do 

FUNPEM (Fundo Penitenciário Nacional).

Conseguinte, o Ministério Público trouxe aos autos a informação de que o 

recuperando teria cometido novos crimes durante corrente ano, cujas 

ações estariam em andamento na vara única da comarca de Guiratinga-MT 

e, tais informações aliadas ao não comparecimento no mês março de 2018 

(fl. 04), ensejaram o pedido de decretação da regressão cautelar de 

regime em desfavor do referido, bem como pela designação de audiência 

de justificação (fl. 114).

É o relatório.

Passa o juízo a decidir.

No que tange à audiência de justificação, este juízo ressalta que o 

reeducando terá direito ao contraditório e à ampla defesa durante a 

instrução processual daqueles feitos, pelo que se faz dispensável sua 

realização.

Considerando-se que ainda tramita ação penal em face do reeducando no 

juízo supramencionado, este Estado-Juiz aguarda a resolução da referida 

ação penal para tomar quaisquer apontamentos.

Já no tocante ao não comparecimento do reeducando na comarca no mês 

de março de 2018, este juízo determina que seja intimado o referido para 

que justifique de forma escrita a sua ausência, bem como se manifeste 

acerca do parcelamento da pena de prestação pecuniária (fl. 72).

No mais, mantenham-se os autos em cartório até o cumprimento da pena 

ou eventual requerimento que justifique nova conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 614597 Nr: 5233-46.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execução 

Penal nº 7210/1984, ESTE ESTADO-JUIZ DETERMINA A REGRESSÃO 

CAUTELAR do regime de cumprimento de pena do recuperando, Thiago 

Ribeiro da Silva, do regime semiaberto para o fechado, até ulterior 

deliberação.Expeça-se o competente MANDADO DE PRISÃO, em desfavor 

do recuperando. Considerando o que vem disposto no art. 289-A do CPP, 

assim como no Provimento de nº 28/2012 – CGJ.Ademais, face ao que 

estabelece o art. 2º, alínea “c” do Provimento 010/07 – CGJ, determino que 

proceda ao arquivamento provisório dos autos até a prisão do 

recuperando, oportunidade em que deverá dar baixa no relatório de 

estatísticas de feitos em tramitação pela escrivania, contudo, mantendo-se 

em aberto na distribuição.Cumprido o mandado de prisão, façam os autos 

conclusos para deliberações.Ciência ao Ministério Público. Intime-se a 

defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 606310 Nr: 4126-98.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Vistos em correição.

Trata-se do processo executivo de pena do recuperando Roniclei Ferreira 

da Silva que foi condenado a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão.

 Ao compulsar os autos, verifica-se no cálculo de fl. 122 que o 

cumprimento da pena se findaria em 25/04/2018.

Deste modo, este juízo determina que seja certificado nos autos acerca do 

cumprimento integral ou não da pena, fazendo constar quaisquer 

irregularidades ocorridas no decorrer do aludido procedimento.

Proceda-se ainda, a elaboração de novo cálculo de pena, tendo em vista 

quaisquer eventuais apontamentos levantados pela serventia.

Certificado e elaborado conforme supra, conceda-se vista dos autos ao 

Ministério Público e à defesa para manifestações.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 615076 Nr: 5731-45.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEAR OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno de França Barreto - 

OAB:10.274, LEVI MOROZ - OAB:6.402-A/MT, VALMIRO ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA - OAB:9331

 Ante o exposto, considerando que o motivo que motivou a decisão que 

decretou a regressão do regime não persiste mais, chamo o feito à ordem 

e REVOGO a decisão de fls. 464/466, para que o recuperando possa dar 

o cumprimento da pena no regime status quo ante.Diante disso, termino a 

expedição do ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO para cumprimento da pena em 

regime SEMIABERTO, em favor do recuperando.O recuperando deverá ser 

advertido que até segunda ordem deverá cumprir o restante da pena em 

regime domiciliar, sob as condições fixadas às fls. 358/359.O recuperando 

deverá ser cientificado de cada uma das condições, devendo ser 

advertido de que o descumprimento das referida condições, a prática de 

novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá 

ocasionar a REGRESSÃO de regime, conforme artigo 118, I, da LEP. 

Observe-se que, caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das 

condições, deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, 

sob pena de falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do 

benefício e REGRESSÃO DE REGIME.O recuperando deverá transitar 

portando documento de identidade e cópia desta e da decisão de fls. 

358/359, para exibi-los quando solicitado.Encaminhe-se uma cópia desta e 
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da decisão de fls. 358/359 ao recuperando.Por fim, verifica-se que o 

recuperando não possui endereço residencial nesta comarca, sendo 

todos os endereços do sentenciado da Comarca de Campo Verde/MT. 

Assim, tenho que a competência para julgar no presente feito é do Juízo 

responsável pela execução pena daquela comarca.Desse modo, DECLINO 

a competência para o Juízo da Comarca de Campo Verde/MT e determino 

a remessa do presente executivo de pena ao Juízo responsável pela 

execução penal da Comarca de Campo Verde/MT, para fiscalização 

acerca do cumprimento da pena do recuperando. Após, proceda-se as 

baixas e anotações necessárias.Intime-se o recuperando.Ciência ao 

Ministério Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 671609 Nr: 3970-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIZIANE CRISTINA PEDROSO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846

 Ante o exposto, passo a analisar a possibilidade concessão da 

progressão de regime em favor da sentenciada. Os requisitos objetivo e 

subjetivo estão presentes para a concessão da progressão de regime, 

pois a recuperanda já cumpriu o lapso temporal necessário para o 

benefício, conforme cálculo de pena anexo, e quanto ao requisito 

subjetivo, verifico que não consta dos autos nenhuma informação que 

desabone a conduta da recuperanda, conforme atestado de conduta 

carcerária de fl. 80.Assim, restando presentes os requisitos 

autorizadores, a progressão de regime é um direito da recuperanda, 

sendo imperativa a sua concessão.Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 33, § 2º, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de 

Execução Penal, CONCEDO à recuperanda, o benefício da progressão do 

regime fechado para o SEMIABERTO, devendo a apenada cumprir as 

condições que lhe serão impostas devendo ser advertida que o 

descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de 

qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de 

regime.(...) Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO para cumprimento 

da pena em regime SEMIABERTO, em favor da recuperanda.Por fim, no 

momento do cumprimento do alvará, a recuperanda deverá informar o 

endereço onde poderá ser encontrada, o que deverá ser CERTIFICADO 

pelo oficial de justiça.Ciência ao Ministério Público.Intime-se a recuperanda 

e a defesa.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677928 Nr: 9558-88.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONHAN CARLOS DE CASTRO, SAMUEL 

BELEM CORREA DA COSTA, KAREN KAROLINA DE SOUSA CAMPOS, 

ADRIANO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - OAB:OAB/MT 15261, SHIRLEY 

FÁTIMA ZAMAR - OAB:MT/ 4.310 A, Soila Jordana Pereira - 

OAB:21780/O

 1. Relatório.Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva 

apresentado em favor dos autuados Karen Karolina de Sousa Campos, 

Samuel Belém Correa da Costa e Ronhan Carlos de Castro, sob o 

argumento de que não se encontram assentes os requisitos autorizadores 

da prisão preventiva em especial quando se verifica que os acusado são 

primário, emprego lícito e possui residência fixa, fls. 54/58v, 61/76 e 80/90, 

respectivamente. ... INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão 

preventiva dos autuados, vez que não houve alteração fática ou jurídica 

que embasasse o pedido.II – Intime-se a defesa e dê-se ciência ao 

Ministério Público acerca desta decisão.III – Após, aguarde-se a conclusão 

dos autos de inquérito policial. Chegando os autos principais em juízo, 

após baixas e anotações, juntem-se estes àqueles, enviando ao Ministério 

Público para manifestação sobre oferecimento de denúncia, arquivamento 

ou outra diligência que entender cabível.Rondonópolis, 10 de agosto de 

2018.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 618922 Nr: 2019-13.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR FERREIRA DA SILVA, RONAIR DE 

MATOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161-MT

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu RONAIR DE MATOS SOUZA, como 

incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, afastando a 

incidência do art. . Por conseguinte, ABSOLVO-O das imputações 

constantes do art. 33, § 1º, inc. I e art. 35, ambos da Lei de Drogas. Por 

conseguinte, ABSOLVO IVANIR FERREIRA DA SILVA de todas as 

imputações vertidas na exordial acusatória. 3.1. Dosimetria da pena. (...) 

Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão 

e em 600 (seiscentos) dias multas. Não existem atenuantes a serem 

consideradas. Incide, na hipótese versanda, a agravante da reincidência, 

razão pela qual agravo a reprimenda em formação em 01 (um) ano de 

reclusão e 100 (cem) dias-multa. Na terceira etapa dosimétrica, não incide 

ao caso nenhuma causa de aumento ou de diminuição, de modo que fixo a 

pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 700 (Setecentos) 

dias-multa. 3.2. Da pena de multa. (...) 3.3. Do regime. (...) 3.4. Da 

substituição da pena. (...) 3.5. Disposições gerais (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616384 Nr: 7081-68.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEICE SHERON INOCENCIA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. (...) 3. Dispositivo. JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré JHEICE SHERON 

INOCENCIA SIQUEIRA, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/06. 3.1. Dosimetria da pena. (...) Assim, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias 

multas. Inexistem agravantes, entretanto reconheço a atenuante da 

menoridade relativa, razão pela qual atenuo a pena em 06 (seis) meses de 

reclusão e em 60 (seiscentos) dias multas. Na terceira etapa dosimétrica, 

não incide ao caso nenhuma causa de aumento, todavia reconheço a 

incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da 

lei 11.343/06, por preencher a ré todos os requisitos, de maneira que 

diminuo a reprimenda em sua fração máxima (2/3), a fim de fixar a pena 

em 01 (um) ano e 11 (Dez) meses e 10 (dez) dias e 540 dias multas. 3.2. 

Da pena de multa. (...) 3.3. Do regime. (...) 3.5. Disposições gerais (...)

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662753 Nr: 11238-45.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA, Cpf: 
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01558154159, brasileiro(a), motorista, Telefone (66)99604-3749. 

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: Código: 662753Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 106. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 06 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 624042 Nr: 6720-17.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ, Cpf: 

04804218114, Rg: 2472826-8, Filiação: Lourdes Xavier Somokovitz e 

Leozir Somokovitz, data de nascimento: 03/09/1992, brasileiro(a), natural 

de Sinop-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone (66) 9 99981967. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado 

CRISTIANO ROSA SOMOKOVITZ, devidamente qualificado nos autos, pela 

prática das condutas criminosas descritas nos Artigos 147 e 129, § 9º, na 

forma do Artigo 69, todos do Código Penal, nos termos da Lei nº 

11.340/2006.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atento ao princípio e 

garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, 

XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do 

acusado.DO CRIME DE AMEAÇA:A pena prevista para o crime de ameaça 

(Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, 

ou multa.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código 

Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do 

acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato, era 

imputável e deveria ter conduta diversa da que teve.II – No tocante aos 

antecedentes, não os reconheço considerando o teor da Súmula 444 do 

Superior Tribunal de Justiça.III – Observo também que quanto à conduta 

social e personalidade do acusado, estas encontram-se corrompidas, vez 

que o denunciado responde a outros processos criminais.IV – No que 

tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima 

sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.V - 

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – As consequências são 

graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar boletim de ocorrência e 

solicitar medidas protetivas de urgência, além de lhe causar transtornos e 

angústias de toda ordem.VII - Quanto ao comportamento da vítima, este em 

nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.Diante da 

análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a 

pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) 

meses de detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da pena, 

reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente 

doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.Por tais razões, agravo em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias a 

pena do acusado. Assim, a pena intermediária a que se chega é a de 04 

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.In casu, o acusado 

confessou que cometeu o crime de descrito no Artigo 147 do Código 

Penal, no entanto agregou ao seu depoimento tese defensiva, nada 

acrescentando em seu próprio beneficio.Outrossim, considerando que a 

confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, 

impõem-se a aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do 

Código Penal, por força da Súmula 545-STJ: “Quando a confissão for 

utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à 

atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. STJ. 3ª Seção. 

Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.”Por tais razões, a reprimenda 

deve ser atenuada em 01 (um) mês nesta segunda fase. Diante disso, a 

pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 

(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.Na terceira e última fase da 

fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou 

diminuição da pena.Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a 

pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.DO CRIME DE 

LESÃO CORPORAL:A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 

129, § 9º, do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos.Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59, do Código 

Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do 

acusado foi acentuada, pois possuía total consciência da ilicitude do fato, 

era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No 

tocante aos antecedentes, não os reconheço, ante o teor da Súmula 444 

do STJ.III – Em relação à conduta social e a personalidade estas 

encontram-se corrompidas, vez que o denunciado responde a outros 

processos criminais.IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe 

favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer estímulo aparente, 

demonstrando a banalidade da ação.V - As circunstâncias são inerentes 

ao tipo penal.VI – As consequências são graves, vez que a vítima foi 

obrigada a registrar Boletim de Ocorrência e solicitar Medidas Protetivas 

de Urgência, causando-lhe transtornos e angústias de toda ordem.VII - 

Quanto ao comportamento da vítima, este em nada contribuiu para a 

consecução da conduta criminosa.Diante da análise das circunstâncias 

judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco 

acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de 

detenção.Registre-se que não incide a agravante prevista no Artigo 61, 

inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada 

por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9º, 

do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da 

agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla 

exasperação da pena) em desfavor do acusado.Por outro lado, o acusado 

confessou que cometeu o aludido crime, no entanto agregou ao seu 

depoimento a tese defensiva, nada acrescentando em seu próprio 

beneficio.Desta forma, considerando que a confissão foi utilizada 

efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a 

aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, 

por força da Súmula 545-STJ: “Quando a confissão for utilizada para a 

formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante 

prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. STJ. 3ª Seção. Aprovada em 

14/10/2015, DJe 19/10/2015.”Por tais razões, a reprimenda deve ser 

atenuada em 20 (vinte) dias nesta segunda fase. Diante disso, a pena 

intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) 

meses de detenção.Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem 

causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a 

pena anteriormente estabelecida.Pelos motivos acima expostos, fixo em 

definitivo a pena em 04 (quatro) meses de detenção. CONCURSO 

MATERIALPor fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e 

levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas 

dos delitos acima.ISTO POSTO, CONDENO o acusado CRISTIANO ROSA 

SOMOKOVITZ, a cumprir a pena privativa de liberdade de 07 (sete meses 

e 15 (quinze) dias de detenção pelos crimes de ameaça e lesão corporal, 

em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já 

observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, 

cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara 

de Execuções Penais.Cumpre salientar que torna-se impossível a 

aplicação da pena isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 

da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de 

multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de 

pagamento de cestas básicas.Não se aplica, ainda, a substituição da pena 

privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do 
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Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe 

essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave 

ameaça.Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da 

pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do 

referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as 

circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao 

acusado, não autorizam a concessão do benefício.Deixo de fixar valor 

mínimo para reparação de eventual dano causado pela infração (Artigo 

387, inciso IV, do CPP), haja vista a ausência de produção de provas.Em 

observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo 

Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que 

estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a 

medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade 

domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da 

pena em regime ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão 

cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de 

liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo 

que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na 

verdade, proporcionalidade).Sem condenação ao pagamento das 

custasIntime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e a 

Defensoria, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. 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 Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Art. 393, inciso II, do CPP); e 5) 

Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser distribuída à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Após, arquivem-se estes 

autos, com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 19 de Abril de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665857 Nr: 14064-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SOUZA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO SOUZA PEREIRA, Cpf: 

26751960883, Rg: 33426471, Filiação: Maria Luiza Souza Cruz e Arcanjo 

Pereira da Cruz, data de nascimento: 06/09/1977, brasileiro(a), natural de 

Valença do Piauí-PI, solteiro(a), caseiro, Telefone 66-99931-8450. 

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: Código: 665857Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 94. Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 25 de Julho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638856 Nr: 620-75.2016.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONICLEI PEREIRA LUCAS, Cpf: 

89341791120, Rg: 1265167-2, Filiação: Francisco Lucas e Generina Maria 

Pereira Lucas, data de nascimento: 05/05/1979, natural de Pedra Preta-MT, 

divorciado(a), corretor/ motorista, Telefone 66-9927-3675. 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 5 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Processo nº 620-75.2016.811.0064 (Código 

638856)Vistos etc.Trata-se de ação de regulamentação de visitas c/c com 

tutela antecipada proposta por Zelma Neves Zieberg em desfavor de 

Roniclei Pereira Lucas, ambos devidamente qualificados nos 

autos.Compulsando os autos, verifica-se que não foi possível proceder 

com a citação/intimação do requerido, uma vez que ele não foi localizado, 

conforme consta da certidão do Oficial de Justiça à fl. 30.Infere-se, ainda, 

que foi devidamente realizada audiência de conciliação, que restou 

infrutífera, tendo em vista a ausência do requerido solenidade (fls. 

31/32).Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo deferimento 

da antecipação da tutela de urgência, realização de estudo social com as 

partes e as crianças, bem como pela citação do requerido para apresentar 

contestação.Em seguida, vieram-me os autos conclusos.É o relatório. 

Passo a decidir.Inicialmente, insta ressaltar, que a tutela provisória tem o 

objetivo de evitar que ocorra determinada situação ou fato que ponha em 

perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional, conforme preceitua 

os Artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil, “in verbis”:“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.”“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à 

prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu 

fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”No caso dos 

autos, em Juízo de cognição sumária, visualizo a presença dos requisitos 

suficientes para concessão da liminar pleiteada, considerando sempre e 

primordialmente o interesse do infante. Ademais, verifica-se que o Douto 

representante do Ministério Público manifestou-se favorável à concessão 

da liminar pleiteada pela parte requerente (fls. 32/36).Cabe destacar que, 

conforme emerge do feito, os genitores do menor não convivem mais 

juntos, sendo que requerida já exerce a guarda unilateral do infante e 

deseja que assim permaneça.Diante disso, a requerente postulou pela 

concessão da tutela antecipada, para fixar como parâmetros o direito de 

visitas do demandado, conforme estabelece o “caput” do Artigo 1.589 do 

Código Civil, “in verbis”: “Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não 

estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o 

que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como 

fiscalizar sua manutenção e educação”.De fato, neste caso concreto, a 

regularização de visitas materializa o direito do infante em conviver com 

seu pai, garantindo o desenvolvimento de um vínculo afetivo e saudável 

entre ambos, pois deve ser resguardado sempre o melhor interesse da 

criança, que está acima da conveniência dos genitores.Assim, deve-se ter 

em mente que privar uma criança do convívio com seus familiares, 

sobretudo o pai, é algo deveras prejudicial, que deixará sequelas e 

reflexos para o resto da vida.Isso porque, há perigo dos laços afetivos 

entre o pai e o filho se estremecerem caso não haja convívio (visitas), 
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abalando psicologicamente a criança, que ainda está em estado de 

desenvolvimento, podendo surgir de tal circunstância a possibilidade de 

prejuízos irreparáveis para o infante. Importante consignar, ainda, que o 

direito de visitas somente pode ser reprimido ou suprimido, 

temporariamente, em situações excepcionais, quando as visitas estiverem 

sendo comprovadamente nocivas ao filho, o que não se depreende no 

presente caso.Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a 

jurisprudência mais autorizada, vejamos:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS 

PATERNAS. COMPEMENTAÇÃO DO JULGADO DO TRIBUNAL PELO 

MAGISTRADO A QUO. POSSIBILIDADE.A tenra idade da infante e a pouca 

convivência com o genitor não podem servir de fundamento para restringir 

o convívio paterno-filial, sobretudo quando não indicada específica 

situação de risco a que eventualmente poderia estar submetida a menor 

ao permanecer na companhia do pai fora da residência materna, devendo 

ser incentivado o fortalecimento dos vínculos afetivos saudáveis. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO (Agravo de Instrumento Nº 

70068522226, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/03/2016)”. grifos nosso. 

Observando-se, ainda, os documentos acostados ao feito, aliado a 

possibilidade e a necessidade verificadas na exordial, bem como 

considerando que o litígio teve seu início em um histórico de violência 

doméstica e que o interesse primordial a ser protegido é o do 

infante.Sendo assim fica demonstrado que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo.ISTO POSTO, em consonância com parecer do Ministério Público, 

DEFIRO por ora, a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA suplicada, 

FIXO o direito de visitas do requerido RONICLEI PEREIRA LUCAS, da 

seguinte forma:I - As visitas do genitor se consubstanciarão em finais de 

semanas alternados, devendo o requerido retirar o menor da casa da 

requerente às 13h00min. do Sábado e entregar às 17h00min. do Domingo;II 

- O período de férias escolares a criança passará 10 (dez) dias do mês 

de julho e 10 (dez) dias do mês de janeiro com o pai, devendo o requerido 

retirar e depois entregar o menor na casa da requerente;III – As 

festividades de carnaval, semana santa, natal e ano novo, serão divididas 

alternadamente entre os genitores, começando no natal do ano ímpar com 

a mãe e o ano novo com o pai, no ano posterior, o natal será com o genitor 

e o ano novo com a genitora e assim sucessivamente. O requerido deverá 

retirar o menor da casa da requerente às 18h00min. do dia anterior ao 

feriado e entrega-lo às 08h00min. do dia seguinte ao feriado. Cite-se o 

demandado, para contestar, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando as provas que deseja produzir e ficando advertido que, se a 

medida não for contestada, no prazo e na forma legal, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos deduzidos na peça vestibular (Artigos 306 e 307 do 

Código de Processo Civil).Sem prejuízo das deliberações supra, 

proceda-se estudo psicossocial das condições das partes e do menor 

(Artigo 162, § 1º, da Lei 8.069/90).Após, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público para manifestação (Artigo 178, II, do Código de Processo 

Civil). Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.Às 

providências.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. Rondonópolis, 05 de 

maio de 2017.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza 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, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659105 Nr: 8146-59.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:87.829, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 Código 659105

Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão de fls. 20, bem como o teor do relatório de 

fls. 25/28, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu digno 

Promotor de Justiça.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668173 Nr: 1045-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 668173

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 86.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do denunciado em razão de sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do réu nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal.

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.: 671614 Nr: 3975-25.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CUSTODIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS COLOMBO ZEFERINO 

- OAB:51408

 Código: 671614

Vistos etc.

Trata-se de Ação Penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

de Fabiano Custodia, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe 

a(s) prática(s) da(s) conduta(s) típica(s) prevista(s) no(s) Artigo(s) 129, § 

9º e Artigo 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 

11.340/2006, pelos fatos constantes na denúncia de fls. 04/05.

Consta às fls. 84/85, pedido de cumprimento de medidas cautelares por 

carta precatória, considerando a profissão do acusado, bem como o local 

de residência do mesmo.

 É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, considerando que o acusado demonstrou que reside na 

Comarca de Criciúma/SC, conforme documento encartado à fls. 86, 

verifica-se que é o caso de acolhimento do pleito de fls. 84, apenas no 

tocante ao cumprimento das medidas cautelares por carta precatória.

 Consigno ainda que, as medidas protetivas em desfavor da vítima 

continuam em vigor.

 ISTO POSTO, determino que o acusado cumpra as medidas cautelares 

mediante carta precatória, isso diante do Juízo da Comarca de 

Criciúma/SC.

 Por fim, considerando os documentos arreados aos autos, determino que 

o acusado seja interrogado mediante carta precatória, perante o Juízo da 

Comarca de Criciúma/SC.

 Às providências.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 09 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 617508 Nr: 588-41.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:14.525-MT

 Código: 617508

Vistos etc.

Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior 

Tribunal de Justiça às fls. 607/610, que deu parcial provimento ao recurso 

especial, restabelecendo as indenizações às vítimas, nos moldes 

determinados na sentença condenatória, assim, remetam-se fotocópias 

destes autos ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (Vara de 

Execuções Penais).

Sem prejuízo, intimem-se as vítimas para que tomem ciência da decisão do 

Superior Tribunal de Justiça.

 Em seguida, arquivem-se estes autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 09 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 643551 Nr: 4768-32.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO MANOEL MORAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 643551

Vistos etc.

 Considerando a desistência do recurso da defesa (fls. 103), determino a 

extração e remessa das peças necessárias, juntamente com a Guia de 

Execução Penal definitiva ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta 

Comarca.

 Após o que, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654675 Nr: 4188-65.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZIMAR OLIVEIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Código: 654675

Vistos etc.

Defiro o requerimento de fls. 145.

 Com efeito, proceda-se à intimação do réu por edital, nos moldes do 

Artigo 392, VI, do Código de Processo Penal.

Após, decorrido o prazo para a intimação, retornem-me os autos 

conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 10 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650435 Nr: 109-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME FREIRE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 650435

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 91.

Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de Agosto de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631732 Nr: 3801-21.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARQUISANDRO FABRÍCIO RODRIGUES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISADORA DO NASCIMENTO 

BARBOSA - OAB:18224

 Código: 631732

Vistos etc.

Considerando o termo de renúncia formulado pela advogada, inclusive, a 

causídica comunicou ao mandante, obedecendo o disposto previsto no 

Artigo 112 do Código de Processo Civil, assim sendo, DEFIRO o pedido de 

fls. 77.

 Dessa forma, intime-se o acusado para que informe se irá constituir 

advogado(a) ou se pretende ser assistido pela Defensoria Pública, 

devendo o acusado informar ao Sr. Meirinho responsável pelo 

cumprimento do mandado.

Após, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 638264 Nr: 139-15.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAI TACÁSSIO SILVA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAI TACÁSSIO SILVA MOREIRA, Cpf: 

04350296140, Rg: 2270845-6, Filiação: Jose Moreira de Souza e Maria 

Marinalva Silva Farias, data de nascimento: 25/06/1991, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), desempregado, Telefone (66) 

9969-5576. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO LAI TACÁSSIO SILVA MOREIRA, 

ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE INFORME ESTE JUÍZO SE IRÁ 

CONSTITUIR ADVOGADO (A) OU SE PRETENDE SER ASSISTIDO PELA 

DEFENSORIA PÚBLICA, BEM COMO, PARA QUE FIQUE CIENTE DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA NESTA COMARCA PARA O DIA 

16/10/2018, ÁS 16H30MINUTOS.

Resumo da Inicial: "...O Ministério Público denuncia Lai Tacassio Silva 

Moreira como incurso nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03, 147 e 129, 
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9º, ambos do CP e art. 28 da Lei 11.343/06, em concurso material (art. 69 

do CP), c/c arts, 5 º, II e 7 º, II, da Lei 11.340/06..."

Despacho/Decisão: Código: 638264Vistos etc.Ante o teor da cota 

ministerial de fls. 185, designo audiência para o dia 16/10/2018, às 

16h30min.No mais, considerando que o acusado é revel, consoante se 

verifica da decisão de fls. 184, bem como a renúncia da advogada às fls. 

119/120, determino a intimação do acusado por edital, para que informe se 

irá constituir advogado(a) ou se pretende ser assistido pela Defensoria 

Pública.Após, com o decurso de prazo do edital de intimação, retornem-me 

os autos conclusos. Notifiquem-se.Às providências.Cumpra-se. 

Rondonópolis, 23 de Maio de 2018.Maria Mazarelo Farias PintoJuíza de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastiana da Silva 

Brites, digitei.

Rondonópolis, 13 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751956 Nr: 8739-82.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY JOSUÉ DE MAGALHÃES, IMPERIAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO AUGUSTO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB:312.939/OABSP

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a Empresa IMPERIAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA, na pessoa do Advogado Dr. MURILO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

SILVA-OAB/SP 312.939, dos termos da Cota Ministerial de fls.246 a 

seguir: Em atenção a manifestação de fls.242/243, o Ministério Público 

manifesta concordância com parcelamento da obrigação assumida pela 

empresa Imperial Industria e Comércio de Madeiras Ltda, postulando pela 

intimação do advogado constituído para apresentar o comprovante de 

pagamento da primeira parcela.

Comarca de Sinop

Portaria

PORTARIA N. 215/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Cleber Zuanazzi, matrícula 21486, 

Analista Judiciári o PTJ, designad o Gestor Judiciári o Substitut o, estará 

afastado de suas funções devido a conv ocação para participar do 

"Lançamento Nacional do Cadastro Nacional de Adoção (CNA), Cadastro 

Nacional de Crianças Acolhidas (CNCA) e a Formação Básica sobre as 

Novas Funcionalidades do Sistema", no período de 20.08 a 22/08/2018, 

bem como o dia 23/08/2018, para deslocamento;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elietti Cardena Martins, Matrícula n. 14003, Analista 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária Substituta da 

Vara da Infância e Juventude, no período de 20.08 a 23.082018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 14 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 214/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Mari Teresinha Nogueira, matrícula 

7066, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta da 

secretaria da 4ª Vara Cr iminial, estará afastada de suas funções para 

usufruto de folgas compensatórias, no período de 31/08/2018 a 

10/09/2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Viviane de Oliveira Moliani, Matrícula n. 11490, 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta da Secretaria da 4ª Vara Criminal, no período de 31/08/2018 a 

10/09/2018 ;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 14 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 213/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO a portaria de nº 208/2018-cnpar, que designou o 

servidor Marcos Rogério Pereira, mat. 5697, para exercer a Função de 

Gestor Judiciário Substituto;

 RESOLVE:

REFITICAR, em parte, a referida portaria, onde se lê: "estará afastada de 

suas funções por motivos pessoais", leia-se: "estará afastada de suas 

funções para usufruto de folgas compensatórias" .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 14 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 212/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

LOTAR a servidora Salanir da Silva, Matrícula n. 11492, Auxiliar Judiciária 

PTJ, na Secretaria da Vara Especializada da Fazenda Pública, a partir 

desta data, revogando as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 14 de agosto de 2018

 Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012767-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (RÉU)

MARIANA MARCOLIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012767-35.2017.8.11.0015. AUTOR: IMOBILIARIA 

VIEIRA PRADO LTDA - ME RÉU: CRISTIANO LUIZ KAISER, MARIANA 

MARCOLIN Vistos etc. Em virtude de não ter sido juntada o valor 

correspondente a diligência pela parte, redesigno a audiência de 

conciliação, para o dia 08 de outubro de 2018, às 15:00 horas. Citem-se 

os requeridos no endereço indicado outrora na inicial, para comparecerem 

à audiência supramencionada. Intimem-se as partes com pelo menos 20 

dias de antecedência, intimando-as ainda a comparecer à solenidade 

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. Esclareço para a parte 

autora que deveria ser a parte mais interessada na solução do litígio em 
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tempo razoável, o prazo previsto na Lei (art. 334, do CPC) para intimação 

das partes para comparecimento à audiência de conciliação é de 20 dias. 

Ademais, o despacho que designou audiência de conciliação foi lançado 

no dia 07/08/2018, tempo mais que suficiente para o cumprimento do 

mandado, que não foi cumprido ante a ausência de pagamento da 

diligência que é dever da parte autora. A morosidade do judiciário não 

pode ser usada como escudo para justificar a falta de razoabilidade dos 

atos processuais, devendo as partes colaborarem entre si para atender 

as exigências do processo, que diga-se de passagem não depende 

apenas do Juízo. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 14 

de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006129-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. DEFANTE - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 56,00 (cinquenta e 

seis reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010188-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

ROBERTO COPINI - FAZENDA COPINI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida à comarca de 

Sorriso-MT. Devendo anexar os comprovantes a estes autos para que 

posteriormente seja expedida a carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010915-73.2017.8.11.0015

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:

ODAIR GOMES GIMENES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007193-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER POZZOBON (EXECUTADO)

JURACI MASIERO POZZOBON (EXECUTADO)

WILSON ROQUE POZZOBON (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para comparecer perante esta 

Secretaria, a fim de retirar a Certidão para fins de averbação, expedida 

nesta data.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 131069 Nr: 10285-78.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWEL BARLETTO DE SOUZA, GARCIA 

SHMIDT BARLETTO, GRECILDA BARLETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que os executados são revéis, e nomeada a Defensoria 

Pública como sua curadora especial, determino seja ela cientificada a 

respeito da penhora online efetivada nos autos, para, querendo, 

impugná-la no prazo legal.

Se não impugnada, determino o levantamento dos valores vinculados 

neste feito (p. 175), devendo a transferência ser realizada na conta 

informada na petição de p. 203/207.

Noutra senda, pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou 

aplicação em instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à 

gradação legal do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando 

em primeiro lugar na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a 

execução é promovida em benefício do credor, de modo menos oneroso 

para o devedor, sendo que não sugere maior gravidade a penhora de 

dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a efetividade da 

prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, até o limite do crédito em execução. Se 

exitoso o bloqueio de importância, DETERMINO seja transferida para a 

conta depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, e sequente 

intimação das partes. Se penhorados valores, não sendo irrisórios, 

transfira-os imediatamente à conta depósitos judiciais.

Neste caso, INTIME-SE a parte executada da constrição porventura 

realizada nos autos, para, querendo, ofereça impugnação no prazo de 15 
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dias, nos termos do art. 525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não apresente embargos no prazo legal, 

certifique-se o necessário, intimando-se a parte exequente para, em 05 

dias, apresentar conta bancária para a respectiva transferência.

Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja bloqueado valor 

ínfimo, defiro a pretendida penhora do imóvel descrito na matrícula de p. 

79, frente e verso, localizado na cidade e comarca de Caçu, Estado de 

Goiás, para onde determino seja deprecado o ato, lavrando o respectivo 

nos autos e intimando-se desde logo a parte executada de tais diligências, 

inclusive seus cônjuges, em se tratando de imóveis, salvo se forem 

casados em regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Após, manifeste a parte exequente requerendo o que entender devido 

para o prosseguimento da execução, em 05 dias.

Inteligência específica do art. 854, § 3.°, do citado digesto adjetivo, com as 

orientações operacionais da seção 19 do capítulo 2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216174 Nr: 15797-03.2014.811.0015

 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: ROSELI DA SILVA GAUDÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS-GATO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pretensão de despejo, c/c cobrança de aluguéis e resolução contratual, 

com pedido de tutela provisória de urgência para desocupação de imóvel, 

aforada por Roseli da Silva Gaudêncio em face de Trans-gato Ltda. – ME, 

representada por sua proprietária Cleusa Lonkoski Gratão, todas 

qualificadas.

 Sustentado ter firmado com a parte requerida contrato de locação de um 

imóvel de sua propriedade pelo prazo de 06 meses, com início em 

10/04/2013 a 10/10/2013. Pactuado o valor do aluguel mensal em R$ 

1.100,00. Os alugueres não foram pagos no prazo avençado e estaria 

inadimplente de agosto a outubro de 2014, a totalizar R$ 3.300,00.

Narrado ainda que a parte requerida sublocou o imóvel a terceiros, a 

infringir cláusula contratual. Extrajudicialmente notificada, recusou-se a 

desocupar o imóvel.

 Postulou ao final a rescisão do contrato, a decretação do despejo e a 

cobrança dos aluguéis vencidos na importância de R$ 3.300,00 e os 

vincendos no decorrer da lide, acrescidos de multa bem como os demais 

acessórios, inclusive juros e multa, custas processuais e honorários 

advocatícios.

Atribuído valor à causa de R$ 13.200,00. Juntados os documentos de p. 

15/23.

Determinada a emenda da inicial à p. 24, foi atendida às p. 26/28.

Liminar deferida pela r. decisão de p. 29/32, mediante caução no valor de 

três alugueres, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, 

devidamente efetivada, consoante certificado à p. 39.

Regularmente citada a parte requerida, consoante certidão de p. 39, não 

apresentou contestação, sendo em seguida decretada sua revelia pela r. 

decisão de p. 164.

Relatados e examinados.

 Julgo.

Demanda regular, sem defeitos ou preliminares capazes de inviabilizar o 

seu desfecho.

Calha o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, incisos I e II, 

do CPC, porque a matéria de direito independe de prova e a de fato já está 

suficientemente delineada, dispensando a dilação probatória, sendo, ainda 

por cima, a ré revel.

 Denotado da cópia reprográfica do contrato de locação de p. 18/21 a 

relação estabelecida entre as partes. Sua vigência era de 06 meses, com 

início em 10/04/2013 e término em 10/10/2013, ao que tudo indica 

prorrogado automaticamente, eis que a parte requerida foi notificada 

extrajudicialmente da resolução contratual, em virtude de violação de 

cláusula contratual, apenas em 01/09/2014, consoante recebimento 

exarado à p. 28v.º. Ou seja, quase um ano após seu término pactuado.

Evidenciado nos autos o descumprimento contratual pela parte requerida, 

tendo em vista a notificação extrajudicial de p. 22/23 e 27/28, devidamente 

recibada por sua representante legal, senhora Cleusa Lonkoski Gratão, em 

01/09/2014, às 15:33 horas, consoante certificado pela Oficial 

Registradora Substituta à p. 28v.º.

 O que está corroborado pelo instituto da revelia operado nos autos, nos 

termos do art. 344 do CPC, a presumir pela veracidade do alegado na 

inicial, quanto aos alugueres impagos e demais encargos do imóvel locado. 

Nesse passo, a requerida foi regularmente citada e não respondeu a 

ação. Defesa alguma produzida. Pelo contrário, teve que sair do imóvel 

pela ordem judicial, com notícias na exordial de que ainda desdenhou da 

ineficiência do Poder Judiciário, arrogando-se ingenuamente acima do bem 

e do mal.

Circunstância esta admissível pelos efeitos da revelia, que dão veracidade 

aos fatos articulados na inicial.

Calha frisar que é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os 

encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo 

estipulado, in casu até o dia 10 de cada mês, conforme pactuado no 

contrato, sob pena de desfazimento da locação. Dicção dos arts. 9.º, 

inciso III e 23, inciso I, da Lei n.º 8.245/1991. In verbis:

“art. 9.º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;”.

“art. 23 O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou 

contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o 

sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro 

local não tiver sido indicado no contrato;”.

Estabelecido no contrato em questão, especificamente no parágrafo único, 

do item “IV”, intitulado de “mora”, que atraso superior a dois meses 

implicaria na resolução do contrato, chamada de “cancelamento”, o que 

obrigaria a parte requerida a desocupar o imóvel imediatamente, com o 

pagamento dos respectivos aluguéis em atraso, juros e mora.

Evidenciado que a parte requerida deixou de honrar inúmeros meses do 

aluguel, tanto que regularmente citada, consoante certidão de p. 39, não 

apresentou defesa em sentido contrário, concordando tacitamente com o 

alegado na inicial. O que autoriza a pretendida resolução contratual, o 

despejo e a cobrança dos alugueres pendentes, a teor do disposto nos 

arts. 9.º, incisos II e III, 63, ambos da Lei n.º 8.245/1991, e parágrafo único, 

do item acima assinalado, do contrato de locação em questão.

A propósito, colaciono os seguintes julgados, com destaques:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADA COM RESCISÃO DO CONTRATO E COBRANÇA 

DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIALMENTE 

ACOLHIDA. REVELIA RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL AO PAGAMENTO DO IPTU/TLP SENTENÇA 

MANTIDA. 1. As razões recursais devem tratar especificamente dos 

fundamentos da decisão recorrida, caso contrário haverá evidente afronta 

ao princípio da dialeticidade. 1.1. Tratando-se de revel, a versão fática 

apresentada somente em sede recursal, encontra óbice na preclusão, 

uma vez que somente poderia ser aventada em sede de resposta. 

Preliminar parcialmente acolhida. 2. O artigo 9º da Lei nº. 8.245/91 

contempla, em seu inciso III, a hipótese de desfazimento da locação em 

decorrência da falta do pagamento do aluguel e demais encargos, bem 

como prevê, em seu artigo 62, inciso I, a possibilidade de cumular o pedido 

de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação com o de rescisão 

contratual. 2.1. Correndo o feito à revelia, bem como restando 

incontroverso o inadimplemento, deve ser mantida a sentença que julgou 

procedente os pedidos de despejo e de cobrança de alugueis e tributos 

decorrentes do imóvel locado. 3. Apelação parcialmente conhecida e, 

neste ponto, improvida”. (TJDF – APL: 0007390-33.2016.8.07.0020, 7.ª 

Turma Cível, Relatora: Gislene Pinheiro, Julgado em 31/01/2018, Publicado 

no DJE em 16/02/2018);

“AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E 

DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. CARGA DOS AUTOS. CAUSÍDICO COM 

PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO 

ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA. LITISCONSORTES 

QUE POSSUÍAM UM ÚNICO ADVOGADO. PRAZO EM DOBRO 

INAPLICÁVEL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. 
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REVELIA CONFIGURADA SEM APLICAÇÃO DE SEUS EFEITOS. 

LEGITIMIDADE ATIVA QUE DECORRE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS 

PARTES. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES E 

DEMAIS ENCARGOS LOCATÍCIOS. [...] . OBRIGAÇÃO DOS RÉUS DE 

HONRAREM COM O PAGAMENTO DOS ALUGUERES E DEMAIS 

ENCARGOS LOCATÍCIOS EM ATRASO DURANTE O PERÍODO DE 

OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

retirada dos autos em carga por advogado dos réus com poderes para 

dar-se por citado implica em comparecimento espontâneo, conforme 

previsto no artigo 214, § 1.º do CPC, tornando-se tal data como termo 

inicial para contagem de eventual prazo processual. A legitimidade do 

autor decorre do contrato de locação firmado entre as partes, sendo 

desnecessária a prova da titularidade do imóvel. Diante da ausência de 

provas em sentido contrário, incumbe aos réus honrarem com o 

pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios vencidos durante 

o período de ocupação do imóvel”. (TJSC - AC: 20140039781 Balneário 

Camboriú 2014.003978-1, Primeira Câmara de Direito Civil, Relator: Saul 

Steil, Julgado em 17/03/2016).

Destarte, o despejo é impositivo em virtude da falta de pagamento dos 

alugueres, sendo devidos pela parte requerida os impagos desde o mês 

de agosto de 2014, até a efetiva desocupação do imóvel, constatada pelo 

senhor oficial de justiça em 07/10/2015, no ato do cumprimento do 

mandado de despejo (p. 45), já que não houve a entrega das chaves do 

imóvel.

Portanto, indubitável o direito da parte autora.

 Calha frisar que não estabelecida no contrato multa contratual pela 

rescisão do contrato, apenas em caso de mora, o que restou evidenciado.

 Quanto à multa contratual, em decorrência da mora, além de estar 

prevista no item “IV” do contrato, no percentual de 10% sobre o valor total 

do débito, é autorizada pela Lei 8.245/1991, a teor do disposto no seu art. 

62, inciso II, alínea “b”:

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de 

aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, 

observar-se-á o seguinte:

(...)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, 

no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito 

atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, 

incluídos:

(...)

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; (...)”.

A multa pela ocorrência da mora é devida, legal e contratualmente. E está 

razoável, vez que pactuada em 10% do valor total do débito.

 Entretanto, não é devida a multa de 50% do valor do contrato de locação 

p. 18/21, estabelecida no seu item “VI”, pela aventada sublocação do 

imóvel a terceiros, em tese, praticada pela parte requerida, pois não 

comprovada pela parte autora minimamente referida alegação, tampouco o 

recebimento dos alugueres em decorrência dela, o que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, já que alardeado e não 

comprovado fato constitutivo de seu direito.

O evento da revelia não autoriza automáticos efeitos, devendo haver 

plausibilidade mínima, com evidências razoáveis, para admissão judicial de 

um fato, sob risco, como neste caso, de não subsistir.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347, 

ensinam que:

 “O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de 

uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem 

tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre 

provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre 

provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

No que tange a pretensão de condenação da parte requerida em 

honorários advocatícios contratuais no importe de 20%, pactuados entre o 

autor e o advogado que lhe patrocina na causa, estabelecido no item “IV” 

do contrato, não merece prosperar, pois tropeça nas disposições do art. 

85, § 2.º, incisos I a IV, do CPC.

 Não há se falar na pretendida condenação sobredita, eis que constituiria 

verdadeiro bis in idem, o que por sinal é vedado, com os honorários 

decorrentes da sucumbência, além de autorizar que cliente e advogado 

criem débito para terceira pessoa sem qualquer participação deste, 

travando uma nova disputa nos autos.

Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial destacados em negrito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DESPEJO E 

CONSTRIÇÃO DE BENS E LAVOURA – [...] AFASTAMENTO DA 

CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS - CLÁUSULA ABUSIVA 

– CONDENAÇÃO A RESTITUIR SACAS DE SOJA – LEVANTAMENTO DE 

VALOR EM DEPÓSITO JUDICIAL – NÃO QUITAÇÃO DO DÉBITO FACE A 

DISCUSSÃO DE QUANTIA EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO EM PARTE. [...] V. Considera-se abusiva a previsão contratual 

de cláusula penal que estabelece a cobrança de 10% sobre o valor do 

débito como forma de indenização pelo descumprimento da obrigação e 

ainda em conjunto determina a cominação de 20% sobre o valor da 

condenação a serem pagos face as despesas e honorários advocatícios 

dispendidos para a propositura da ação. Além disso, os honorários 

advocatícios são devidos por aquele que contratou o serviço. VI. Não 

acarreta, por presunção, a quitação da dívida o levantamento em espécie 

decorrente de depósito judicial, por ter a sentença condenado o devedor à 

obrigação de entrega de sacas de soja, quando há manifestação do 

credor e ainda a interposição de recurso discutindo a quantia devida, o 

que já demonstra a insatisfação com o montante levantado. VII. Recurso 

conhecido e provido em parte. [...]”. (TJ-MS - APL: 

08013051820128120046 MS 0801305-18.2012.8.12.0046, Relator: Des. 

Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 26/07/2017, 2ª Câmara Cível);

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE 

DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

UNIDADE IMOBILIÁRIA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 

180 DIAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CULPA 

DE TERCEIRO. DANOS MORAIS MANTIDOS NO VALOR ARBITRADO E 

DEVIDO INDIVIDUALMENTE, A CADA APELANTE. MULTA 

COMPENSATÓRIA DEVIDA NO PERCENTUAL DE 10%. NÃO CABIMENTO 

DO RESSARCIMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONDENAÇÃO 

NOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIA MANTIDOS NO VALOR ARBITRADO. [...] 6. Os custos 

decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, não 

são indenizáveis, sendo, portanto, incabível a condenação da parte 

sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela parte 

vencedora. 7. Tendo os honorários advocatícios sido fixados em valor 

condizente com o trabalho desenvolvido pelo causídico da parte 

vencedora, a complexidade da matéria e o tempo de tramitação do feito, de 

acordo com o disposto no artigo 20, §§ 3º e 4º, do antigo CPC, não há que 

se falar em sua redução ou majoração. 8. No caso em apreço não se 

aplicam as disposições do art. 85, § 11, do CPC/2015 (honorários 

recursais) tendo em vista que este apelo foi julgado à luz do CPC/1973, 

conf. Enunciado Administrativo nº 2, do c. STJ. 1ª APELAÇÃO CONHECIDA 

E DESPROVIDA. 2ª APELAÇÃO CONHECIDA E, PARCIALMENTE, 

PROVIDA”. (TJ-GO - AC: 01412034320158090051, Relator: DES. OLAVO 

JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 01/09/2016, 5A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2108 de 12/09/2016);

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS 

CONDOMINIAIS. INCORPORADORA. VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PELO CONDOMÍNIO. 

PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. 

RESPONSABILIDADE PELAS TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS 

EXTRAJUDICIAIS DO CONDOMÍNIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO EM PARTE. [...] 3. É 

POSSÍVEL O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS PROVENIENTES DO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA SE DECORREM DA MORA DO DEVEDOR E 

SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE VINCULADAS AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO. 4. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESSARCIMENTO DOS 

HONORÁRIOS CONTRATUAIS, PORQUANTO ENTENDIMENTO CONTRÁRIO 

PERMITIRIA A CONSTITUIÇÃO DE VERDADEIRO BIS IN IDEM COM OS 

HONORÁRIOS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA, ALÉM DE AUTORIZAR 

QUE CLIENTE E ADVOGADO CRIEM DÉBITO PARA TERCEIRA PESSOA 

SEM QUALQUER PARTICIPAÇÃO DESTE. 5. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJDF - APC: 20130910150467 DF 

0014653-57.2013.8.07.0009, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 26/03/2014, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 07/04/2014 . Pág.: 533).

Os honorários contratuais previstos no artigo 62, inciso II, alínea “d”, da Lei 

nº 8.245/1991, somente podem ser exigidos do locatário inadimplente 

quando a cobrança do débito for realizada na via extrajudicial, hipótese na 

qual não se fala em honorários sucumbenciais.
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O acertamento prévio dos honorários contratuais entre a parte autora e o 

seu advogado é ato negocial privativo deles, e não pode ser considerado 

dano material como consequência de eventual ato ilícito da parte 

requerida, ou seja, com a acepção jurídica que autoriza ressarcimento 

pela parte que teve ou que terá em favor de si ajuizada a ação, na forma 

dos artigos 186, 389, 395, 404 e 927 do Código Civil.

 Até porque do contrário estar-se-ia, por via reflexa, responsabilizando 

economicamente o sujeito por um negócio jurídico do qual não participou e 

ao qual não aderiu, violando, destarte, o princípio contratual da 

relatividade.

 O risco dessa admissão é escancarar a responsabilidade obrigacional 

civil para quem, com o perdão da redundância, não se obrigou, 

onerando-lhe de maneira unilateral em pacto do qual não participou e que, 

como em qualquer contrato sinalagmático, exige sua efetiva participação 

ou no mínimo sua aderência expressa.

Corroborando com o raciocínio, seguem arestos ora compilados com 

destaques:

“RECURSO ESPECIAL. SEGURO SAÚDE. DANOS MATERIAIS. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Consoante cediço nesta Corte, 

a contratação de advogados para atuação judicial na defesa de 

interesses das partes não constitui, por si só, dano material passível de 

indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos 

constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. 2. 

Recurso Especial provido”. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 

1.719.756; Proc. 2018/0014623-6; SP; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 

21/02/2018; DJE 07/03/2018; pág. 4977);

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DESPESAS COM HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - MERA FACULDADE - AUSÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE CIVIL - PERDAS E DANOS - NÃO CONFIGURAÇÃO. 

Os valores gastos com os honorários contratuais de um advogado para 

ajuizamento de uma demanda decorrem da conduta voluntária do próprio 

contratante que, valendo-se de sua autonomia privada, livremente se 

obriga ao pagamento de certo valor ao contratado”. (TJ-MG - AC: 

10145110504472002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 21/03/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 02/04/2013).

Mesmo o princípio da reparação integral não autoriza esse tipo de 

conchavo, criando obrigação a terceiro em casos que refogem à 

responsabilidade aquiliana.

Menções legais à responsabilização por honorários advocatícios e 

reparação de danos, conforme ilustrado pelos arts. 389, 395, 404 e 927 

do Código Civil, ou mesmo o disposto no art. artigo 62, inciso II, alínea “d”, 

da Lei nº 8.245/1991, não dizem respeito aos honorários contratuais na 

hipótese dos autos, pelas razões sobreditas, senão basicamente aos 

honorários sucumbenciais.

Indevidos, pois, os honorários advocatícios contratuais almejados no 

patamar de 20%.

Portanto, em resumo, deverá a parte requerida efetuar o pagamento dos 

alugueres impagos desde 10 de agosto de 2014, no valor de R$ 1.100,00 

por mês, até a efetiva entrega do imóvel a parte autora (07/10/2015), data 

em que foi constatada a desocupação pelo senhor oficial de justiça, 

consoante certificado à p. 45, por força do parágrafo segundo do item “X” 

do contrato, já que não houve a entrega das chaves anteriormente, 

básicos para cada mês de vencimento; além da multa em decorrência da 

mora no percentual de 10% sobre o valor do débito, expressa no item “V” 

do contrato de locação de p. 18/21.

O valor da condenação sofrerá juros moratórios e correção monetária a 

contar desde o vencimento de cada obrigação mensal, teor da seguinte 

orientação pretoriana:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. 

[...] CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA INICIAL. VENCIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. DATA INICIAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. [...] Tratando-se de obrigação positiva e 

líquida, a mora opera-se a partir da data do vencimento da obrigação. Por 

se tratar de matéria de ordem pública, o termo de incidência dos juros 

pode ser alterado de ofício”. (TJMG; APCV 1.0079.12.066913-4/001; Rel. 

Des. Pedro Aleixo; Julg. 21/02/2018; DJEMG 02/03/2018);

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. LOCAÇÃO DE 

IMÓVEIS PARA USO NÃO RESIDENCIAL. DENÚNCIA VAZIASENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA. Apelações. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. 

Prévia notificação admonitória, com o prazo de 30 dias, desatendida. 

Consignação em pagamento em valor insuficiente à quitação do débito. 

Obrigação ex re. Juros de mora e atualização monetária que devem incidir 

da data do vencimento de cada obrigação e não da citação. [...]. 

Provimento do recurso da autora, prejudicado o apelo da parte ré”. (TJ-RJ; 

APL 0464475-67.2015.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara 

Cível; Rel. Des. Mauricio Caldas Lopes; DORJ 25/01/2018; pág. 352).

 Juros moratórios de 1% ao mês (CC, art. 406; e CTN, art. 161, § 1.°), na 

forma dos arts. 405 do Código Civil e 240, caput, do CPC; e corrigido 

monetariamente pela variação mensal do INPC, publicado pelo IBGE, 

indexador nacional que bem reflete a corrosão inflacionária da moeda 

pátria (Lei n.° 6.899/1981).

Isto posto, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR 

PROCEDENTE, em parte, os pedidos formulados na inicial, com resolução 

de mérito, para:

a) confirmar a liminar deferida, tornando-a definitiva, de modo a consolidar 

a posse plena e exclusiva do imóvel em favor da proprietária, in casu, a 

parte autora, e a autorizar o levantamento da caução ofertada, já 

promovido o despejo inicialmente.

 b) decretar a resolução do contrato de locação de p. 18/21 entabulado 

entre as partes a partir da data de desocupação do imóvel.

c) condenar a parte requerida Trans-Gato Ltda. -ME, qualificada, a pagar a 

quantia de R$ 16.012,34, composta da seguinte forma: c.1) alugueres 

impagos desde 10 de agosto de 2014, no valor de R$ 1.100,00 por mês, 

até a efetiva entrega do imóvel a parte autora (07/10/2015), data em que 

foi constatada a desocupação deste pelo oficial de justiça, consoante 

certidão de p. 45, correspondente a básicos R$ 14.556,67; c.2) multa em 

decorrência da mora, prevista no item “IV”, do contrato em questão, no 

percentual de 10% do valor do débito, correspondente a R$ 1.455,67. 

Tudo corrigido e com juros moratórios nas bases retro expendidas.

d) condenar ainda a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, que 

arbitro estes em 10% sobre o valor devido a que alude a alínea “c” deste 

dispositivo, de acordo com os meros cálculos aritméticos, a serem 

produzidos pela parte autora em eventual cumprimento de sentença, nos 

termos dos arts. 82, 84 e 85 do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 

dias.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184297 Nr: 5373-33.2013.811.0015

 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: BIOCLÍNICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRIK IMÓVEIS, ANDRÉ CELESTINO ADAMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.
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§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209590 Nr: 10658-70.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEREMIAS ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento no equivalente a R$ 42,00 (quarenta e dois 

reais) + acréscimos inerentes ao boleto, referente à diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 93132 Nr: 179-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALIAS LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 Vistos etc.

Ação de execução de título extrajudicial intentada por Sotti & Perinoto Ltda 

– ME. em face de Nilson Alias Lagemann, ambos qualificados.

As partes noticiaram às p. 413/415 que se compuseram amigavelmente, o 

que foi homologado pela r. decisão de p. 416.

A posteriori, a exequente atravessou petição de p. 467/468, informando o 

cumprimento integral do acordo, requerendo consequentemente a extinção 

do feito com base no art. 924, inciso II, do CPC.

Relatados e examinados.

 Decido.

 Tendo em vista o relato da parte exequente quanto ao cumprimento da 

obrigação à p. 467/468, resta comprovado o adimplemento dos 

executados, razão pela qual a extinção é à medida que se faz necessária.

Assim, quitada a obrigação, impositiva a extinção do processo, pois 

exaurido o seu mérito, pelo pagamento.

 Expeça-se oficio para a baixa das averbações anotadas à margem da 

matrícula n.º 6.894, do Cartório do 1º Serviço de Registro de Imóveis desta 

Comarca, qual seja, AV-06.6.894 e R-10.6.894.

Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

arts. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil, incidentes à espécie 

por forças dos arts. 513 e 771 também do mesmo Codex.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações devidas.

P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 43191 Nr: 7913-69.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTREQ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA NOSSA SENHORA DO PILAR 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU M. RAMOS - 

OAB:MT-5.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR FERREIRA 

NASCIMENTO - OAB:128684/SP

 Vistos etc.

Cuida-se de pedido de desistência da ação após a citação da parte 

executada

 Assim, nos termos do § 4.º do art. 485, do Código de Processo Civil, 

determino a intimação da parte executada para que se manifeste sobre o 

pedido de desistência no prazo de 05 dias, presumindo sua inércia o 

consentimento com o pedido.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130575 Nr: 9791-19.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. P. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOTVS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MARQUES 

DOMINGUES - OAB:175.513/SP

 Ex positis, com fincas nos fundamentos anteriormente lançados, julgo 

improcedente in totum a impugnação ao cumprimento de sentença. No 

entanto, determino que seja considerado para a realização dos cálculos o 

seguinte:a) Cobrança dos juros de mora a partir da citação ocorrida em 

29/11/2010, mantida o termo a quo da correção monetária;b) Aplicação da 

multa e a incidência de honorários advocatícios sobre o valor 

remanescente, nos percentuais já arbitrados à p. 903.Preclusas as vias 

recursais, intime-se a parte requerente para apresentar o cálculo da 

maneira acima determinada no prazo de 05 dias. Com o aporte do cálculo, 

conclusos para a análise do pedido de penhora on line.Expeça-se o 

competente Alvará Judicial, do valor incontroverso depositado no 

processo, e, desde logo, autorizo sua transferência para a conta indicada 

pela parte exequente à p. 931.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 271377 Nr: 10664-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CONTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA 

PRETE COCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Vistos etc.

 Uma vez que é dever da parte exequente propelir atos de seu interesse, 

assim como não tenha demonstrado qualquer óbice em realizar a 

averbação de penhora em imóvel pelo cartório de registros de imóveis, 

indefiro o pedido de p. 47, porque a constrição requerida pode ser feita a 

qualquer tempo por ela, sem intervenção deste juízo.

 Por outro lado, expeça-se certidão de admissão de execução, para que o 

exequente formalize a averbação da penhora do imóvel noticiado a p. 47, 

tal como prescrito no art. 828 do CPC.

Intime-se o exequente a dar andamento ao feito, pugnando o que for de 

seu interesse em 10 dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 284468 Nr: 18617-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COCATTO FILHO, MARIA DE FÁTIMA PRETE 

COCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CONTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN MIZZANI 

SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894/MT

 Vistos etc.

 Sem preliminares ou outras questões pendentes, declaro o feito saneado. 

Como pontos controvertidos fixo a prática de agiotagem; o imóvel dado em 

garantia ser bem de família; juros moratórios exorbitantes em 04%; multa 

excessiva de 10%.

 Mister que seja encaminhada diretamente a instrução do feito, por medida 

de economia e celeridade processual, a teor do que autorizam as normas 

do art. 357, inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do 

processo, na forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. 

Ademais, de acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado 

digesto adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por 

certo será intentada no início da audiência de instrução e julgamento.

Defiro a produção de prova testemunhal requerida pela parte embargante 

em p. 158, cujo rol deverá vir aos autos em até 15 dias, nos termos do art. 

357, § 4. °, do CPC.

 Calha frisar que cabe ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, mediante 

carta com AR, juntando-se aos autos em pelo menos 03 dias antes da 

solenidade os comprovantes desta intimação, facultado apresentá-las no 

ato independentemente de intimação, com os ônus por seu não 

comparecimento. Mas deve apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. 

Forte no art. 455, §§ 1.º a 3.º, do CPC.

 De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial somente nas 

hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei.

 Assim, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 13:30 horas.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 174251 Nr: 9629-53.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ROTILLI, NAIR TERESA ROTILLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 Vistos etc.

 Uma vez que os cálculos do crédito encontram-se demasiadamente 

defasados, intime-se a parte exequente para atualizá-los em 10 dias, 

apresentando demonstrativo analítico.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido de penhora 

on line.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 200260 Nr: 2930-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO ROTILLI, NAIR TERESA ROTILLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 Dispositivo.

Posto isto, afastada a preliminar aventada, nos termos do art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, julgo improcedentes 

os pedidos formulados por Angelo Rotilli e Nair Tereza Rotilli nos embargos 

à execução ajuizados em face de Banco do Brasil S/A. Mantidas as 

condições da Cédula de Crédito Bancário tal como contratada, a cujo título 

sem mácula reconheço eficácia executiva.

 Condeno a parte embargante as custas e despesas judiciais, além dos 

honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor atualizado da dívida 

exequenda, na forma do art. 85, § 2.° e incisos, do CPC.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, inciso III, do 

CPC, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, translade-se 

cópia desta sentença para os apensos autos n° 9629-53.2012.811.0015 - 

cód. 174251, arquivando-se estes, a serem desapensados, seguindo-se 

lá a execução, inclusive quanto às verbas sucumbenciais.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 311360 Nr: 15416-87.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA FERREIRA BORGES - 

OAB:OAB/MT 17.622-E, EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - 

OAB:17110, MARCELO SALVI - OAB:OAB/SC 40.989

 Vistos etc.

 Para fins de averiguação do disposto na cláusula décima oitava, nas 

bases expendidas no anexo IV do edital n.º 2003/001 (9066), 

considerando o poder instrutório do juiz, nos termos do art. 370, caput, do 

CPC, determino seja juntada pela parte autora certidão dos andamentos 

processuais, até o momento em que foram revogados os poderes 

outorgados a ela pela parte requerida e/ou em que foi juntado instrumento 

de mandato sem reservas de poderes, no prazo de 30 dias.

Referido prazo é razoável, considerando que a parte autora terá de 

requerer as ditas certidões nos 18 processos relacionados na tabela de p. 

20/21 dos seus respectivos juízos, todos da comarca de Alta Floresta-MT.

Juntados os documentos, diga a parte contrária em 05 dias. E conclusos.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002302-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO PADOVANE DA COSTA (RÉU)

JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS BATISTA ALABARCES OAB - MT8254/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002302-64.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista o lapso temporal decorrido desde 

o protocolo do acordo entre as partes (ID. 11312688), intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 
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prosseguimento do feito, indicando se houve o cumprimento do acordo 

formulado nos autos, bem como para que se manifeste acerca do 

requerido Genivaldo Padovane da Costa, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução do mérito. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de 

agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009103-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VOLKWEIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009103-93.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

autora informou que as partes se compuseram extrajudicialmente, tendo 

juntando aos autos minuta de acordo assinada apenas por seu procurador 

(ID. 11328203). 1.1. Assim, intime-se a parte autora, por meio de seus 

procuradores, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acaso tenha 

interesse na homologação do acordo, regularize a representação 

processual da parte ré, juntando aos autos instrumento procuratório ou 

apresente aos autos minuta do acordo assinada pela parte ré, com firma 

reconhecida, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob 

pena de não homologação da convenção. 1.2. Consigno, por oportuno, 

que em se tratando de procurador(a) diverso da parte autora, este(a) 

deverá ratificar o acordo formulado entre as partes. 2. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000879-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES VICTOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (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):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000879-69.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que o laudo médico pericial 

encontra-se juntado aos autos (ID. 8020108), determino o levantamento 

dos honorários periciais (ID. 5618319), mediante transferência para a 

conta bancária indicada pelo perito (ID. 8020108). 2. Certifique-se a Sra. 

Gestora eventual oferecimento de impugnação à contestação no prazo 

legal (ID. 5076708). 3. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se nos autos acerca 

do laudo pericial (NCPC, art. 477, § 1º), sob pena de preclusão. 4. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012596-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - MT0008530S (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMAN DOUGLAS MATHIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012596-78.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a certidão contida no ID. 

14180818, com fulcro no artigo 393 da CNGC/MT, determino a devolução 

da presente missiva, observadas as formalidades legais. 2. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 121013 Nr: 192-56.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS, LUIS ARMANDO MAGGIONI, 

OSMAR A. MAGGIONI, ROGERIO V. VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ MORELI, NERI JOSÉ CHIARELLO, 

FERNANDO MAURÍCIO VILLA, LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI, 

LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA, PAULO SILVEIRA DOS SANTOS, 

RENATO DAVID PRANTE, LUCIANI PRANTE CHIARELLO, MIRTES SALETE 

PRANTE, ANTONIO CARLOS VOLANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9.321/MT-A, Antonio Horácio da Silva Neto - OAB:OAB/MT 

23572, LUIS ARMANDO MAGGIONI - OAB:46.815/RS, MICHEL MENZEL 

MORITA - OAB:14744/MT, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - 

OAB:13.012/RS, ROGÉRIO V. VIANA - OAB:28.948-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B/MT, 

PAULO MORELI - OAB:13052/PR, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4398-B/MT

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) aos executados, procedo ao bloqueio dos valores, dentro 

dos limites indicados às fls. 843/848, desbloqueando valores 

remanescentes, e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio de seu(s) 

advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, para, 

querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar 

aos autos cálculo atualizado do débito exequendo.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131528 Nr: 10744-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, JULIO 

CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, LEONARDO DIAS 

FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 149 e, por conseguinte, determino a realização de 
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buscas junto aos bancos de dados a disposição deste Juízo, visando a 

localização do atual endereço do executado Altemir Ramos da Silva.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

do executado, nos moldes da decisão de fl. 127.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 229070 Nr: 5070-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON RICARDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a certidão de fl. 52, determino a intimação da parte 

autora, por meio de seus advogados, para ciência da sentença proferida 

às fls. 50/51, cujo dispositivo segue transcrito:

“Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas e 

despesas judiciais, se houver, pela parte exequente. Interposto recurso 

de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for requerido em 15 dias. P. R. I. C.”.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 262381 Nr: 5066-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR RICARDO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO RODRIGO FERNANDES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL APARECIDO ANIZIO 

CALDAS - OAB:OAB/SP 273.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Ante a certidão de fls. 29/30, nos termos do art. 72, II, do Código de 

Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato 

Grosso, que atua na 2ª Vara Cível desta Comarca, como curador(a) 

especial da parte ré citada por hora certa.

 2. Intime-se a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

3. Após, retornem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187437 Nr: 8680-92.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.1. (...)2. Pois bem. Verifica-se que os 

atos de citação por hora certa e de indisponibilidade de ativos financeiros 

não observaram as formalidades legais previstas no Código de Processo 

Civil, notadamente o disposto no art. 254 e art. 72, inciso II, bem como o 

art. 854, § 2º do aludido diploma legal.3. Assim, com fundamento no 

princípio da economia processual, visando o aproveitamento dos atos 

processuais já praticados e tratando-se de vícios sanáveis, determino:

(...).d.2). na sequência, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, oportunidade 

em que deverá se manifestar acerca da certidão de fl. 100, bem como 

informar se ainda pretende a penhora dos veículos, sendo que, em caso 

positivo, deverá indicar a localização do referido bem, consignando-se 

que o desinteresse ou silêncio ensejará a baixa da restrição realizada 

junto ao Renajud.4. Decorrido o prazo do item “c.2”, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos.5. Postergo a análise dos pedidos 

formulados na petição de fls. 105/106 para após o cumprimento das 

determinações acima.6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187422 Nr: 8664-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO RAFAEL DE LIMA, JOSE CARLOS 

BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 Vistos em correição permanente.

1. Previamente a análise da petição de fl. 123, com fundamento no art. 

854, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), 

por meio do advogado nomeado às fls. 98/99, para, querendo, impugnar 

os valores localizados junto ao Sistema Bacenjud (fls. 118/119) , no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

3. Sem prejuízo das determinações acima, cite-se o executado José 

Carlos Bento da Silva, por meio de edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

moldes das decisões de fls. 60 e 104.

4. Na sequência, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos 

autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de 

preclusão.

5. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122783 Nr: 1948-03.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA SUSPENSÃO LTDA. - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ALENCAR BENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que os valores encontrados em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) à executada são irrisórios face ao valor do débito 

exequendo, procedo ao desbloqueio, conforme extrato em anexo.

2. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio de valores 

através do sistema Bacenjud, conforme disposto no item anterior, acolho 

os pedidos de fls. 54/54-verso e, por conseguinte, passo a localizar bens 

em nome da executada junto ao sistema Renajud.

3. Destarte, consigno que procedi a busca em nome da parte executada, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, vez 

que não foram encontrados veículos de propriedade de Angela Alencar 

Blender, conforme extrato em anexo.

4. Indefiro o pedido de expedição de certidão de dívida judicial para fins de 

protesto, prevista no art. 517, do Código de Processo Civil, uma vez que 

tal hipótese somente é cabível no procedimento de cumprimento de 
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sentença, o que não é o caso dos autos.

5. Com efeito, conforme consta dos autos, a parte exequente não tem 

conseguido satisfazer o seu direito pelos tradicionais meios executórios, 

portanto, a medida de inclusão no rol de devedores é o meio coercitivo 

mais eficaz para que o devedor cumpra a obrigação.

5.1. Destarte, com fulcro no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

determino a expedição de ofício ao SPC e SERASA para que promovam a 

inclusão do nome da executado Angela Alencar Bendler (CPF n. 

460.078.901-63) no rol dos maus pagadores, devendo informar a este 

Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, a inclusão aqui determinada.

6. Cumprida as determinações acima, intime-se a parte exequente, por 

meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233053 Nr: 7481-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERLINE TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro parcialmente o pedido de fls. 61/62 e, por conseguinte, determino 

a realização de buscas junto aos bancos de dados a disposição deste 

Juízo, visando a localização do atual endereço da executada Silverline 

Transportes e Logística Ltda. e, para tanto, junto aos autos os emitidos 

pelos convênios.

2. Localizado endereço diferente dos já diligenciados, determino a citação 

da parte executada, nos moldes da decisão de fl. 33.

 3. Restando infrutífera as diligências do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 331907 Nr: 10725-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A.D COMÉRCIO DE CEREAIS DE IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Com o fito de melhor elucidar os fatos narrados na exordial, determino a 

intimação da parte autora, por meio de seus advogados, para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, complementar a inicial, juntando aos autos o 

certificado de registro do veículo (CRV) com a autorização para 

transferência de propriedade de veículo (ATPV) devidamente preenchido 

e assinado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83390 Nr: 828-27.2007.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI SANTOS DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGRICOLA SCHIMIDT LTDA., LUIZ 

CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, LEOPOLDO PIZZOLATO DE SÁ - OAB:30.962, RUI 

SANTOS DE SÁ - OAB:6.104-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes que foi 

designado o dia 22/08/2018 ás 10:00 horas, e ás 13:00 horas para 

realização do leilão, conforme fls.318

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122783 Nr: 1948-03.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DA SUSPENSÃO LTDA. - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA ALENCAR BENDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Preliminarmente, desentranhem-se as fls. 56/59, vez que possuem 

conteúdo estranho ao presente feito.

2. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fls. 54/54-verso) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 

do Código de Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins 

de penhora.

3. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 45/46), qual seja, 

28.08.2015, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra 

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

4. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

5. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208073 Nr: 9496-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVIAÇÃO AGRÍCOLA RONCADOR LTDA., JASSO 

FERREIRA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos em correição permanente.

1. Expeça-se o atinente alvará para levantamento dos valores em favor da 

conciliadora/mediadora, na conta bancária indicada à fl. 400.

2. Sem prejuízo da determinação acima, intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos.

 4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 20780 Nr: 4431-21.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS APARECIDO ROZEGUINI, JOSÉ CARLOS 

RAMALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LANGERMAZ - LANGER MADEIRAS DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:MT/11276, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Com fulcro no artigo 139, V, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 3 de outubro de 2018, às 

14h30min.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Postergo a análise da petição de fls. 464/468 para após a realização da 

audiência.

4. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152816 Nr: 906-79.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIAÇÃO AGRÍCOLA RONCADOR LTDA., 

JASSO FERREIRA GUIMARÃES

 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: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976

 Vistos em correição permanente.

1. Procedo ao bloqueio dos valores localizados junto ao Bacenjud (fls. 

250/250-verso) e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo sistema.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, cumpra-se o primeiro parágrafo da decisão de fl. 256 e, na 

sequência, intime-se a parte exequente para se manifestar, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão.

3. Quanto aos pedidos de fls. 272 e 274/275, assinalo que o Sistema 

Renajud não tem como finalidade a realização de penhora e sim, como 

estabelece o artigo 6º do seu regulamento, “(...) permite o envio de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de 

circulação, bem como a averbação de registro de penhora de veículos 

automotores cadastrados na Base Índice Nacional (BIN) do Registro 

Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM”.

3.1. Outrossim, nos termos do artigo 839 do Código de Processo Civil, 

“considerar-se-á feita a penhora mediante a apreensão e o depósito dos 

bens (...)”, razão pela qual mostra-se impossível a efetivação da penhora 

sem a prévia localização do bem, ônus do qual compete a parte 

exequente.

3.2. Assim, determino a intimação da parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique a localização do 

veículos elencados às fls. 260/262, sob pena de baixa da restrição junto 

ao Renajud ou formule os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de arquivamento.

3.3. Decorrido o prazo, sem prejuízo das determinações dos itens 

anteriores, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 88772 Nr: 6158-05.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTO RAMÃO FERNANDES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Defiro o pedido de fl. 101. Expeça-se a atinente certidão, 

observando-se o disposto no art. 828, do Código de Processo Civil.

2. Indefiro o pedido de busca de ativos financeiros em nome da empresa 

pertencente ao executado, formulado às fls. 104/108, vez que, 

tratando-se de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), em 

observância ao princípio da autonomia patrimonial, via de regra, os bens 

sociais da pessoa jurídica não respondem pelas dívidas contraídas pela 

pessoa física, não podendo, portanto, as obrigações pessoais serem 

impostas contra o patrimônio da pessoa jurídica.

3. Destarte, intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

formulando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção 

do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 172530 Nr: 7630-65.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A modalidade de arresto pretendida pela parte exequente exige como 

requisito “a constatação da ausência do executado de seu domicílio ou 

residência, após as diligências habituais do oficial para localizá-lo” e, 

aportando os autos novos endereços do executado Arnaldo Teicheira 

Turra (fls. 59/73), se faz necessária a renovação da tentativa de citação 

do mesmo a fim de viabilizar os pedidos formulados às fls. 102/102-verso.

2. Destarte, previamente a análise da petição de fls. 102/102-verso, 

determino a citação do executado Arnaldo Teicheira Turra, observando-se 

os endereços indicados às fls. 59/73 ainda não diligenciados, nos moldes 

da decisão de fl. 46.

3. Em seguida, cumprida as determinações do item “2”, intime-se a parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os requerimentos que 

entender cabíveis, oportunidade em que deverá juntar cálculo atualizado 

do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de 

mérito.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 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.: 158872 Nr: 6132-65.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO MANTOVANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIASNI GUINDANI - OAB:18.320, MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:196.083, VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 19400-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifica-se que o executado Sergio Mantovani 

foi citado por hora certa, conforme se infere da certidão de fl. 91.

2. Todavia, o ato de citação por hora certa não foi realizado dentro das 

formalidades legais previstas no Código de Processo Civil, notadamente o 

disposto no art. 254 e art. 72, inciso II.

3. Assim, com fundamento no princípio da economia processual, visando o 

aproveitamento dos atos processuais já praticados e tratando-se de vícios 

sanáveis, determino:
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a) a expedição e remessa ao executado de carta de ciência da realização 

da citação por hora certa, observado o disposto no art. 254 do Código de 

Processo Civil;

b) na sequência, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil, 

nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) do Estado de Mato Grosso, que atua 

na 2ª Vara Cível desta Comarca, como curador(a) especial da parte ré 

citada por hora certa;

b.1.) intime-se a(o) Defensor(a) Público(a) da nomeação, bem como para 

que ofereça resposta no prazo legal.

4. Postergo a análise dos pedidos formulados na petição de fls. 151/153 

para após o cumprimento das determinações acima.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 102729 Nr: 9723-40.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU SCHOWANZ, IRINEU ILVO 

SCHOWANZ, CARMEM CAMPAGNOLO SCHOWANZ

 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: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:122800/SP

 Vistos em correição permanente.

1. Diante da inércia da parte exequente (fl. 172), determino o arquivamento 

dos autos, observadas as formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128696 Nr: 7911-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CARDOSO ALVES FILHO, SERGIO 

ALVES, REGIA APARECIDA SAMORA PEREIRA ALVES, RICARDO ALVES, 

ROSANA CANCELLA PINHEIRO ALVES, CÉLIO GOUVEIA GALAN, ELLEN 

ALVES GALAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:119133, ROMEU 

DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Indefiro o pedido de citação de Célio Gouveia Galan, formulado às fls. 

139/141, uma vez que, conforme já exposto nos autos (decisão de fl. 

120), o mesmo já foi citado.

2. Dando prosseguimento ao feito, cite-se o executado Ricardo Alves por 

edital, nos moldes da decisão de fl. 125.

3. Concomitantemente, sem prejuízo das determinações acima, intime-se a 

parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, a 

fim de viabilizar a análise do pedido de penhora online formulado às fls. 

122/122-verso, conforme já determinado anteriormente (fl. 120 e 125), sob 

pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo do item anterior, com ou sem manifestação, 

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.: 90870 Nr: 8195-05.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que decorreu prazo superior ao requerido à fl. 138, 

determino a intimação da exequente, por meio de seus advogados, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 219929 Nr: 18298-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA PEREIRA M ARUERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a certidão de fl. 66, determino a intimação da parte 

autora, por meio de seus advogados, para ciência da sentença proferida 

às fls. 64/65, cujo dispositivo segue transcrito:

“Isto posto, por abandono da causa, JULGO EXTINTO o processo, com 

estribo no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.Custas e 

despesas judiciais, se houver, pela parte exequente.Interposto recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias.P. R. I. C.”.

2. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007979-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTUNES FOGACA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007979-75.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 10942338). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004744-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGON LOBO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004744-03.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9736998). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005081-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORIPES FABIANO SOBRINHO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A - CES (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005081-55.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

13541565). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. 

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004535-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PERES DE SOUZA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004535-97.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

14128874). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002129-74.2016.8.11.0015

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:

MARCIO ANDRE ROMANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002129-74.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 5864740). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002619-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DEMARCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIREIRA SAO JORGE LTDA - ME (RÉU)

PATRECI ANTONIO KLEIN (RÉU)

SIEGFRIED KLEIN (RÉU)

MADEIREIRA KLEIN LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002619-62.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 5895503). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 14 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1007971-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LUCIA DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA CASTANHO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007971-64.2018.8.11.0015. AUTOR: IVETE LUCIA DE 

MACEDO RÉU: VALERIA CASTANHO DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. 

Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi endereçada 

para o Juizado Especial local, sendo o processo equivocadamente 

distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. Deste modo, 

determino a redistribuição do presente feito à 7ª Vara Cível desta 

Comarca, observadas as formalidades legais. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de agosto de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002396-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARIA APARECIDA MARTINS DE ALIANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO)

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSLENE KATIA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BARBOSA GARCIA OAB - 056.773.386-64 (CURADOR)

 

Intimar a advogada da autora para que no prazo de cinco (5) dias efetue o 

depósito nos autos dos honorários do conciliador, conforme determinado 

na decisão de ID 4358007, cuja cópia segue em anexo, para posterior 
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levantamento conforme determinado na sentença, sob pena de protesto e 

ficar constando a anotação para o bloqueio de eventuais pedidos de 

certidões.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 225482 Nr: 3042-10.2015.811.0015

 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: GJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHDRADS, NSDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:OAB/MT 14.679 E, REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - 

OAB:235.135-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTHONY DE ANDRADE 

CALDAS - OAB:216.134 SP, DANIELA SANTOS VALLILO DIAS - 

OAB:172331 SP, EDILSE DE LURDES WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, 

MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:OAB/PE 23.748, PEDRO 

OVELAR - OAB:6270/MT, RAQUEL TORTORELLI FABBRI - OAB:291.463 

SP

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da petição de fls. 440/441, apresentada pelo 

Requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 249913 Nr: 18266-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA GRÁFICA RONQUIM LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO JOSÉ SCHEIBLER - 

OAB:80.909-RS, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. HEVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito 

complementar de 2 (duas) diligências, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de penhora, avaliação e intimação, no bairro Setor Comercial, 

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, visto que apenas foi depositada uma diligência e para os 

atos a serem executados são necessárias três.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 130973 Nr: 10189-63.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO RUDIMAR ZIMPEL, MILTON HENRIQUE 

ZIMPEL, ELTON RENATO HOLLEMBACH ZIMPEL, AIRTON FRANCISCO 

ZIMPEL, CARLOS ROBERTO ZIMPEL, MARISTELA DE FÁTIMA ZIMPEL, 

EDILEIZA LIMA ZIMPEL, INDIRA SANTOS DE ARAÚJO ZIMPEL, IVONETE 

FERREIRA FRANCA ZIMPEL, VERÔNICA TEREZINHA ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 14.690, JULIANA DOS REIS SANTOS 

- OAB:13.479-MT, MARCOS EDMUNDO MAGNO PINHEIRO - 

OAB:13430-A, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:MT/9.344, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12192/MT

 Intimar o advogado do credor Dr. DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE 

SOUZA para que no prazo de cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito ante o retorno da carta precatória 

sem o devido cumprimento por falta de providências da parte.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 17344 Nr: 742-66.2001.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON GARCIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉRCIO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI - 

OAB:14043/MT, DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3.099, PEDRO 

FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A, THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 Intimar o advogado do exequente Dr. THIAGO SILVA MENDES para que dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito em cinco 

dias, sob pena de extinção.

Sinop, 10 de agosto de 2018.

Vânia Maria Nunes da Silva

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157153 Nr: 4264-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO SOCREPPA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:RJ-20.283, FERNANDA MUENZER FLORES CRUZ - 

OAB:303.606/SP, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO PAULO 

CONSTANTINI - OAB:13433-A/MT

 Intimar o advogado da credora Dr. CARLOS FERNAND SIQUEIRA CASTRO 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, requerendo o 

que entender de direito quanto ao depósito de fls. 230 dos autos. Caso 

requeira o seu levantamento deverá no mesmo prazo informar nos autos 

os dados pessoais e bancários do titular da conta e bancários para 

posterior expedição do alvara.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 128393 Nr: 7608-75.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT

 Intimar a advogada do credor Dra. XÊNIA M. ARTMANN GUERRA, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de cinco dias acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença, fls. 575/583 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 150987 Nr: 12109-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONEY APARECIDO PELISSALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ - UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - OAB:6199/MT, 

DENISE MADALENA DE ABREU E SILVA - OAB:12836/MT, LEANDRO 

PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT

 Intimar a advogada do credor Dra. XÊNIA M. ARTMANN GUERRA, para 

que, querendo, se manifeste no prazo de cinco dias acerca da 
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impugnação ao cumprimento de sentença, fls. 577/585 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 224491 Nr: 2439-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PERAZZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANDERSON DE MOURA PINHO, LEONICE 

SOLANGE KROETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147, GILBERTO 

JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 Processo nº 2439-34.2015

Vistos, etc...

 Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Camilo 

Perazzoli em face de Gianderson de Moura Pinho e Leonice Solange 

Kroetz.

Por petição de fls. 289, a Executada Leonice requereu o pagamento do 

débito em seis parcelas, com o depósito de 30%, nos termos do art. 916 

do CPC.

Ocorre que o artigo 916 do CPC autoriza parcelar o crédito exequendo, 

desde que “no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado 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”. E não é essa a hipótese dos autos, já que esses 

requisitos não estão presentes, uma vez que já foram opostos Embargos 

à Execução, os quais foram julgados procedentes, reconhecendo o 

excesso de execução, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 289.

 Remetam-se os presentes autos para à contadoria deste Juízo para a 

atualização do débito.

Após, cumpra-se a decisão de fls. 285.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Sinop/MT, 13 de agosto de 2018.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007944-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAITON PLA DA SILVA (REQUERIDO)

AGROPAMPA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007944-81.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, no valor de 

R$42,00, para o cumprimento do Mandado, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 14 de agosto de 2018 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000436-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTILLI & MACHADO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OG PEDRO CARDOSO DE LIMA MEDRADO LUZ (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1000436-84.2018.8.11.0015 INTIMAÇÃO da EXEQUENTE 

para em cinco dias manifestar sobre resposta do RENAJUD (ID 14308944). 

Sinop-MT, 14 de Agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007261-78.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE LOCATELLI LOURENCO (AUTOR)

SIDNEI LOURENCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO)

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO)

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINAIDE FERNANDES OAB - MT19469/O (ADVOGADO)

 

PROCESSO PJE: 1007261-78.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO das PARTES da 

decisão (ID 14207564): "(...)Posto isso, ACOLHO a exceção de 

incompetência e DECLINO da competência para processar e julgar a 

execução e, consequente, os presentes embargos à execução, em favor 

do Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, 

determinando a remessa dos autos ao Juízo competente, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo. Ademais, a questão da impossibilidade de 

cumulação de execução deverá ser analisada pelo Juízo competente. 

Translade-se cópia da presente decisão aos autos principais da ação de 

execução nº 1001677-64.2016.8.11.0015 e remeta-se ao Juízo 

competente, com as baixas necessárias. Intime-se." Sinop-MT, 14 de 

agosto de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120322 Nr: 12531-81.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS, PÂMELA 

VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS TADEU SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CURIA PEREIRA - 

OAB:21501/O, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUBENS TADEU SAMPAIO, Cpf: 

12961525888, Rg: 17.209.519, brasileiro(a), casado(a), empresário. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado para pagar o débito, atualizado em 

02/02/2018, no valor de R$39.681,15 (trinta e nove mil seiscentos e oitenta 

e um reais e quinze centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 

não o fazendo, serem acrescidos ao montante a multa de 10% e os 

honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
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independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação (art. 525 do Código de Processo Civil).

Despacho/Decisão: Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de 

fls. 90/93.Intime-se o executado, via edital (art. 513, §2º, IV do CPC), para 

cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser 

acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem 

como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito.Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do 

CPC).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, THAÍS SOARES PIRES, 

digitei.

Sinop, 03 de julho de 2018

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162224 Nr: 9948-55.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA CIDADE ALTA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIREIRA CIDADE ALTA -ME, CNPJ: 

03210767000133. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do executado para pagar o débito, atualizado em 

31/07/2017, no valor de R$132.862,00 (cento e trinta e dois mil oitocentos 

e sessenta e dois reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 

fazendo, serem acrescidos ao montante a multa de 10% e os honorários 

advocatícios de 10%, previstos no art. 523 do Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação (art. 525 do Código de Processo Civil).

Despacho/Decisão: Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de 

fls. 60/63. Intime-se a executada, através de edital (art. 513, §2º, IV do 

CPC), para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do 

débito. Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC). 

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, THAÍS SOARES PIRES, 

digitei.

Sinop, 03 de julho de 2018

Clarice Janete da Fonseca Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166990 Nr: 1824-49.2012.811.0015

 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: JOSÉ MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE 

MATOS MARONEZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, CELIA DA SILVA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial, bem como condeno os requerentes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa corrigido, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a 

IV, do Novo Código de Processo Civil.Por fim, tendo em vista que a Cédula 

Rural Hipotecária nº. 20/00651-9, objeto deste processo, se trata do 

documento que instruiu a ação executiva de Cód.184740 (em apenso), 

translade-se cópia da presente decisão para aqueles autos.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. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168522 Nr: 3492-55.2012.811.0015

 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: FRANCISCO NUNES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Indefiro o pedido de fls. 147, uma vez que o perito nomeado nos autos já 

se manifestou quanto à necessidade dos documentos originais para a 

realização da perícia (fls. 135). Nesse sentido, o entendimento do TJMT: 

(...) Desta forma, tendo em vista a obrigação legal das instituições 

financeiras de apresentar a via original dos documentos comuns as 

partes, determino a intimação da requerida para, no prazo de 10 (dez) 

dias, apresentar a via original do contrato de fls. 37/45, sob pena de 

admitir-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do 

art. 400, caput e I, do CPC. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 252927 Nr: 19795-42.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FRANCISCA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13431-B/MT

 Diante do exposto e com tais considerações, JULGO PROCEDENTES os 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois reconheço a contradição existente 

no decisum de fls. 191/199, conforme fundamentação supra, de modo que 

afasto a condenação do requerido ao pagamento de indenização por 

danos morais e faço constar: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar inexigível o débito 

oriundo do contrato de empréstimo consignado sob o nº. 532432517. 

Contudo, embora indevida a inscrição do nome da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito, realizada pelo requerido, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais, haja vista a existência de 

restrições desabonadoras anteriores à realizada pelo requerido (Súmula 

385 do STJ). Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada 

parte. Com relação à requerente, a execução fica suspensa, ante a 

gratuidade da justiça”.No mais, mantenho a sentença de fls. 191/199, na 

forma como prolatada. Translade-se cópia da presente para os autos em 

apenso (Cód. 214142).Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 240135 Nr: 12122-95.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, ROBSON JOSÉ 

SPERANDIO COTT - ESPÓLIO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANILDO SPERANDIO COTT, ADILSON JOSE 

SPERANDIO COTT, GIRO ESCOLAR TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cinco dias informar o número do 

CPF e o nome da mãe da herdeira JESSICA SPERANDIO COTT, para 

buscas do endereço.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96521 Nr: 3527-54.2008.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL JOTABASSO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11.063-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR KADES - 

OAB:MS-11.797, CLAUDIA FRAGOMENI - OAB:37.627/RS, JULIANO 

GOZZI - OAB:32.075/RS

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado do REQUERIDA, para em quinze dias apresentar contrarrazões 

ao recurso de apelação de fls. 234 a 245.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 123646 Nr: 2858-30.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINA HELENA DA SILVA, UVAGNER CAETANO DA 

SILVA - ESPÓLIO, ALBINA HELENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ OLIVEIRA TIBES, GENEZ JOSÉ 

CARLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, JUSIANE REGINA BASSO - OAB:10319/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial. Condeno, os requerentes ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC, ficando 

suspensa a exigibilidade das verbas referenciadas, uma vez que são 

beneficiários da gratuidade judiciária (fls.65). Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8436 Nr: 96-71.1992.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR ALVES, DOMINGOS OLAVO DE MOURA, ROGÉRIO 

LUIZ RODRIGUES, ANA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALTA FLORESTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563 MT, JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575/MT, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - 

OAB:4360-B/MT, VERCI MOLETA - OAB:3533-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:3688-A

 Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 632/635.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192417 Nr: 14089-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARONEZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, 

GLEICE MATOS MARONEZZI, EDSON MARCOS MELOZZI, CELIA DA SILVA 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 À vista do exposto, ante a litispendência, JULGO EXTINTO, sem resolução 

de mérito, os EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o princípio da causalidade, 

condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença para os autos 

principais (Código nº. 184740) e, pagas as custas, arquive-se este 

processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109355 Nr: 905-65.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILMO GNOATTO - 

OAB:4941/MT

 Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar calculo 

do valor atualizado do débito, excluindo o valor das astreintes e dos 

honorários advocatícios referentes aos autos do cumprimento provisório 

de sentença (cod. 153424), uma vez que tal valor foi objeto de execução 

naquele processo.

Após, intime-se o executado, na pessoa do advogado, conforme art. 513, 

§2º, inciso II, do CPC, para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito. A intimação deve ser feita por carta com aviso de 

recebimento, conforme disposto no art. 513, §4º, do CPC.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 38021 Nr: 779-88.2004.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LOURENÇO ESTEVES, NAZARÉ MARTINS 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RODRIGUES, DOMINGOS OLAVO DE 

MOURA, JAIR ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARUICH HAMMOUD - 

OAB:3688-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA VARELLA 

RODRIGUES - OAB:3575/MT, LUIZ HENRIQUE MAGNANI - OAB:8836/MT, 

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT, VERCI MOLETA - 

OAB:3533-B/MT

 Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 38737 Nr: 1833-89.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA, JACQUES 

SABÓIA PAES DE BARROS, ANTONIO FERNANDO MANCINI, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA FOLHA DA AMAZÔNIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 
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OAB:MT-1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915, 

JULIANA BOUVIE ROEWER - OAB:6299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Código nº 38737

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de relação 

jurídica da empresa executada com instituições financeiras, intime-se a 

parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias.

Sinop/MT, 14/08/2018

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87703 Nr: 5121-40.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLENIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRA VARGAS 

CAVALHEIRO - OAB:OAB/MT 10.764

 Código nº 87703

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171668 Nr: 6786-18.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIOMAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP, 

MARCIO ASSAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 171668

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da insuficiência de saldo em 

ativos financeiros, além do que os valores localizados são irrisórios em 

relação ao valor do débito, intime-se o exequente a se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158387 Nr: 5577-48.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJALA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

CALÇADOS LTDA, ANTONIO CARLOS AJALA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 158387

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173882 Nr: 9168-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE LUIZ MONEGAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 173882

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116574 Nr: 8895-10.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. P. M. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Código n.º 116574

Tendo em vista o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores 

através do sistema BACENJUD, dando conta da inexistência de saldo em 

ativos financeiros, intime-se a parte exequente a se manifestar, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1006406-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GALDINO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Dados do processo: Processo: 

1006406-65.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1,00; Tipo: Cível; Espécie: 

RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL 

(1682)/[Retificação de Nome]. Partes do processo: Parte Autora: CLAUDIO 

GALDINO DE MORAIS Finalidade: CITAÇÃO dos INTERESSADOS, para 

querendo, responder os termos da inicial, no prazo de quinze dias (art. 

721, do CPC). Resumo da Inicial:" CLAUDIO GALDINO DE MORAIS, 

brasileiro, casado, trabalhador de cooperativa, portador do RG nº 

8.722.625 SSP/SP, e do CPF nº 300.831.849-53, residente e domiciliado na 

Rua Nápoles, 1447, Residencial Florença, na cidade de Sinop/MT, CEP 

78555-355, vem através de seu advogado “ut infra”, perante Vossa 

Excelência com o devido acatamento e respeito ajuizar a presente AÇÃO 

DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Em face de CARTÓRIO BARBOSA 

CESAR DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 

09.309.097/0001-93, o qual é representado por seu Oficial BALTAZAR 

BARBOSA CESAR, brasileiro, casado, portador do RG nº 913.740 SSP/PB, 

e do CPF nº 387.053.894-53, com sua sede estabelecida na Rua Major 

Inocêncio, 56, Centro, na cidade de Água Branca/PB, CEP 58748-000, 

fones (83) 99621-6598 / 99970-4272 / 3481-1117, endereço eletrônico 

cartoriobarbosacesar@bol.com.br, pelos seguintes fatos e direitos: DOS 

FATOS Excelência, conforme certidão negativa anexa, emitida em 

05/09/2017 pelo Oficial do Registro Civil do Cartório requerido. O autor teve 

seu registro de nascimento informado ao Cartório. E o Oficial da época, o 

Sr. Antonio Correia Sobrinho (já falecido) emitiu e assinou a certidão de 

nascimento do autor em 08/09/1956. Conforme a certidão original anexa. 

Na certidão de nascimento, o Oficial aponta o registro às fls. 178, livro nº 

8, nascimento nº 2569, nascido em 24/07/1955, filho de José Galdino de 

Morais e Shisue Humamoto de Morais, assinada em 08/09/1956. 

Entretanto, ao contrário do declarado na certidão de nascimento, por erro 
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ou omissão ilícita do Oficial, o registro não foi assentado ou transcrito no 

livro. Fato este, somente tornado público, quando a parte interessada “o 

autor” veio requerer ao Cartório a emissão de certidão de inteiro teor da 

sua certidão de nascimento. Entretanto, a certidão de nascimento do autor 

é fidedigna e legal. E como prova segue os demais documentos: - Certidão 

de nascimento original emitida pelo presente cartório; - Certidão de 

autenticidade do Cartório quando declara que não houve transcrição por 

falha do oficial; - Certidão de Casamento do autor, o qual atesta a 

existência e fé pública da certidão de nascimento do autor; - e todos os 

demais documentos pessoais do autor gerados posteriores. Desta forma, 

nos termos do art. 109, da Lei 6.015/73, o autor, que é a única parte 

interessada no pedido, requer se restaure o assentamento no registro 

civil, da transcrição da certidão de nascimento do autor, às fls. 178, do 

livro 8. Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório. A documentação anexa, é 

suficiente prova da veracidade da certidão de nascimento, e a ausência 

de transcrição. Restando dispensável a oitiva de testemunhas, e outras 

provas, nos termos do § 2º, art. 109, da Lei 6.015/73. § 2° Se não houver 

impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de 

cinco dias. § 4º Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se 

expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o 

assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que 

devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do 

novo assentamento. § 5º Se houver de ser cumprido em jurisdição 

diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição 

estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", 

executar-se-á. § 6º As retificações serão feitas à margem do registro, 

com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação 

do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o 

transporte do assento, com as remissões à margem do registro original. 

Neste sentido, segue as Jurisprudências: APELAÇÃO CIVIL – 

COMPETENCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE 

REGISTRO DE NASCIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 109, § 5º DA LEI DE 

REGISTROS PUBLICOS – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 

FORO DIVERSO DAQUELE EM QUE ASSENTANDO O REGISTRO – 

ANULAÇÃO DA DECISÃO. – Segundo a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consubstanciada na aplicação do § 5º do art. 109 da 

Lei de Registros Públicos é possível que a ação de restauração de 

registro civil seja proposta em foro diverso daquele em que assentado o 

registro. - Dar provimento ao recurso. (TJMG – AC: 10518110130334001 

MG, Relator Sandra Fonseca, Data de Julgamento 02/04/2013, Câmaras 

Cíveis / 6ª Câmara Cível, Data de Publicação 03/05/2013) APELAÇÃO 

CIVEL. REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO 

DE NASCIMENTO CIVIL. INADEQUAÇÃO DE REGISTRO TARDIO. 

COMPROVAÇÃO, VIA CERTIDÃO DE NASCIMENTO ACOSTADA AOS 

AUTOS, DE QUE O OFICIAL COMPETENTE FOI COMUNICADO DO 

NASCIMENTO DO AUTOR. AUSENCIA DE TRANSCRIÇÃO NO LIVRO QUE 

OU DECORRE DE OMISSÃO ILÍCITA DO AGENTE ESTATAL, OU DO 

ESTADO DE DETERIORAÇÃO DO LIVRO NO QUAL ESTARIA ASSENTADO 

O NASCIMENTO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Nos 

termos do art. 109 da Lei de Registros Públicos, “quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. A ação 

de restauração de registro pressupõe a realização de registro anterior, 

diversamente da ação de registro de nascimento tardio (art. 50 da Lei de 

Registros Públicos), na qual o Oficial competente não foi comunicado do 

fato no tempo devido. Cópia original da certidão de nascimento, na qual 

inclusive se certifica que o nascimento foi certificado em livro cartorário 

com a presunção relativa própria dos atos administrativos, é prova 

suficiente para instruir o requerimento de restauração, pois revela, na 

generalidade dos casos, que, embora comunicado, o Oficial não procedeu 

ao registro, na contramão do que consignado no ato enunciativo. No caso 

especifico, considerado o avançado estagio de deterioração do livro no 

qual teria sido certificado o nascimento do autor, também é cogitável que o 

nascimento tenha sido efetivamente registrado, mas não seja recuperável 

pelos efeitos do tempo. Em ambas as hipóteses – omissão ilícita ou 

deterioração -, é devida a restauração do registro. Recurso conhecido e 

provido. (TJAM – 0615428-94.2014.804.0001 AM, Relator Paulo Cesar 

Caminha e Lima, Data de Julgamento 14/05/2018, Primeira Câmara Cível) 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ASSENTO DE NASCIMENTO NÃO 

ENCONTRADO PELO CARTÓRIO. CERTIDÃO DE CASAMENTO QUE 

ATESTA A EXISTENCIA DE REGISTRO ANTERIOR. FÉ PÚBLICA. 

LEGALIDADE ESTRITA ATENUADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO 

IMPROVIDO. I – Trata-se de pedido de restauração de registro de 

nascimento em virtude do Cartório do Município de Manacapuru recusar-se 

a expedir a segunda via do sobredito documento por não tê-lo mais em 

seus arquivos. II – Tendo em vista que a certidão de casamento 

colacionada pela Apelada (fls. 06/07), pressupõe o preenchimento de 

todos os documentos essenciais à realização do ato, dentre eles, o 

registro de nascimento que demonstra a veracidade dos fatos narrados, 

bem como a presunção de veracidade juris tantum das certidões 

cartorárias, entendo inexistir qualquer óbice ao procedimento de 

restauração almejado pela apelada. III – O procedimento regente da 

presente ação de restauração, fulcrado no art. 109, da Lei 6.015/73, é o 

de jurisdição voluntária, nos quais o Magistrado pode optar em não aderir 

ao princípio da legalidade estrita, de modo a buscar, diante do caso 

concreto, a solução mais conveniente e oportuna, na esteira do art. 1.109, 

do CPC. IV – Submeter a recorrida a rigorismos formais quando instrui os 

autos com a documentação capaz de permitir a existência de registro 

anterior, viola, por certo, o princípio da dignidade da pessoa humana a 

negar-lhe existência jurídica e o exercício da cidadania a quem todos têm 

direito. V – Apelação improvida. (TJAM – APL 0001623-97.2012.804.0000, 

Relator João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento 09/09/2013, 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação 09/09/2013). RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATORIA E RESTAURATÓRIA DE 

DOCUMENTOS PÚBLICOS – ASSENTO DE NASCIMENTO E CASAMENTO 

DE ASCENDENTES – PARCIAL PROCEDENCIA – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – PRETENSÃO RESTAURATORIA COM PROCEDIMENTO PELO 

RITO DO ARTIGO 109 E SEGUINTES DA LEI Nº 6.015/73 – NECESSIDADE 

DE CONSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE E DA OITIVA DE 

EVENTUAIS INTERESSADOS, A FIM DE LHES EVITAR PREJUIZOS – 

DESCABIMENTO – ACTIO INSTRUIDA COM TODA A DOCUMENTAÇÃO 

NECESSÁRIA AO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE RESTAURAÇÃO DOS 

ASSENTAMENTOS CIVIS DOS ASCENDENTES (TRISAVÓS E BISAVÓS) 

DO REQUERENTE JUNTO AO REGISTRO CIVIL COMPETENTE E 

PRETENSÃO QUE NÃO CONSISTE EM NENHUM RECONHECIMENTO DE 

VÍNCULO PARENTAL – RECURSO DESPROVIDO. Se nos autos consta 

toda a documentação necessária ao acolhimento do pleito de restauração 

dos assentamentos civis dos ascendentes do autor em virtude do 

desaparecimento de alguns livros do Cartório de Registro Civil em virtude 

de incêndio ocorrido no início do século XX, afigura-se totalmente 

desnecessária a indicação de polo passivo na presente lide, porquanto a 

citada restauração não consiste no reconhecimento de vinculo parental, 

não havendo, por consequência, eventual interesse de terceiro. (TJMT - 

Ap 6659/2012, DRA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 06/11/2013, Publicado no DJE 14/11/2013) Outrossim, 

conforme documentos da genitora do requerente (certidão de nascimento, 

certidão de casamento e registro geral), e documentos dos avós maternos 

do requerente (registro geral e certidão de óbito) o nome da genitora, e o 

nome dos avós maternos do autor, restaram registrados erroneamente na 

certidão de nascimento do requerente. Conforme certidão de nascimento, 

certidão de casamento e registro geral da mãe do requerente, o nome 

correto de nascimento de sua mãe é SHIZUE KAMAMOTO, e nome de 

casada, SHIZUE KAMAMOTO DE MORAES. E o nome correto de seus 

avós maternos são TOKUITI KAMAMOTO e TOSHIE KAMAMOTO. Desta 

forma, nos termos do art. 109, da Lei 6.015/73, requer se retifique no 

assentamento de registro civil de nascimento do requerente, o nome da 

mãe SHIZUE KAMAMOTO DE MORAES, e dos avós maternos do 

requerente TOKUITI KAMAMOTO e TOSHIE KAMAMOTO. DO PEDIDO Ante 

ao exposto, requer seja julgado PROCEDENTE o presente processo, e 

expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil Baltazar Barbosa César 

de Agua Branca/PB, para se restaure o assentamento no registro civil, da 

transcrição da certidão de nascimento do autor, às fls. 178, do livro 8. E 

no mesmo ato, seja retificado o assentamento, com o nome correto de sua 

mãe SHIZUE KAMAMOTO DE MORAES, e dos avós maternos do 

requerente TOKUITI KAMAMOTO e TOSHIE KAMAMOTO. Protesta por 

todos os gêneros de prova em direito permitidos, especialmente pela prova 

documental anexa. Requer seja ouvido o Ministério Público, e o Cartório de 
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Registro no prazo legal. Dá-se a causa o valor de R$ 1,00 (um mil) para 

efeitos fiscais. Nestes termos, Pede deferimento. Sinop/MT, 29 de junho de 

2018. ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - OAB/MT 7.570" 

Despacho/Decisão: "Verifica-se que a pretensão de retificação de registro 

civil, perseguida no presente feito, se trata de procedimento de jurisdição 

voluntaria, onde não há litigio entre os interessados na obtenção da tutela 

jurisdicional, tampouco existem partes, mas sim, interessados. Dessa 

forma, retifique-se o registro e autuação, excluindo-se o polo passivo da 

presente ação. Ademais, oficie-se ao registro civil competente, 

requisitando informações, no prazo de dez dias. Vindo aos autos as 

informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Citem-se os 

interessados, por edital, para, querendo, responder os termos da inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do CPC). Intime-se." Advertência: E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. SINOP, 14 de agosto de 

2018. CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) 

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

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 212019 Nr: 12583-04.2014.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A, MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por Rozilene 

Carvalho de Souza Cordeiro em face de Jeferson Cordeiro, alegando, em 

síntese, que se casou com a parte ré em 08.10.2011, sob o regime da 

comunhão parcial de bens, sendo que se encontram separados de fato há 

aproximadamente 04 anos. Aduz que da união resultou o nascimento de 

uma filha, bem como que adquiriram um bem móvel. Requer a decretação 

do divórcio, com a partilha do bem, voltando o cônjuge virago a usar o 

nome de solteira.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/20.

Recebida a inicial, foi determinada a designação de audiência de 

conciliação e a citação da parte ré (fls. 21/21-v), contudo a parte ré não 

foi citada, sendo tentada, entre um ato e outro, sua localização (fls. 24, 50, 

57).

Após, as partes colacionaram acordo às fls. 65/66.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação do divórcio e 

homologação das cláusulas convencionadas (fls. 76/77).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da 

questão, razão pela qual conheço diretamente do pedido, para julgar 

antecipadamente o mérito, com fulcro no inciso I, do art. 355, do Código de 

Processo Civil.

A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 

da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação:

“§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, 

doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, através da 

decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação 

de fato e de prazo da separação judicial, sendo, ainda, que afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento subjetivo (culpa ou dolo).

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único 

fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação 

conjugal.

No presente caso, tal requisito restou devidamente comprovado, vez que 

a parte ré manifestou expressa concordância com o divórcio.

 Consigno que, o cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, Rozilene Carvalho de Souza, vez que a regra é a perda automática 

do patronímico do marido como consequência do divórcio.

No tocante aos direitos inerentes da filha menor, as partes 

convencionaram acerca da guarda, visitas e alimentos.

Outrossim, em relação à partilha do bem móvel em comum houve 

convenção à fl. 65, tendo a cônjuge virago cedido sua cota parte em favor 

do cônjuge varão. Por outro lado, considerando que o documento 

referente ao bem móvel está em nome de terceiro estranho à lide, fica 

homologada tão somente a posse do bem em favor do requerido, 

respeitados os termos do acordo.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o reconhecimento da procedência do pedido de divórcio formulado 

na ação e, consequentemente, DECRETO O DIVÓRCIO do casal Rozilene 

Carvalho de Souza Cordeiro e Jeferson Cordeiro, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, bem como HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, os termos acordados às fls. 65/66, 

com as ressalvas do parágrafo anterior. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alíneas “a” e “b” do Código de Processo Civil.

Sem custas, eis que defiro os benefícios da gratuidade da justiça à parte 

ré. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu patrono.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

respectivo Cartório de Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da 

Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos 

Registros Públicos. Anote-se que o cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira.

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261299 Nr: 4474-30.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OJW, TOW, LFFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

Ante o lapso temporal, intime-se a parte autora para informar, em 05 

(cinco) dias, se o item "2.1" da decisão judicial de fls.42/43 foi 

devidamente cumprido, sob pena de preclusão.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 13283 Nr: 3021-59.2000.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LOPES, CRISTIANO ALVES BEATO, 

SANDRA ALVES BEATO, WAGNER ALVES BEATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BEATO (ESPÓLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865, IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, cumprindo a 

determinação de fl. 662, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 
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encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 43346 Nr: 8075-64.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVDFL, LFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Indefiro o pedido de fls. 132/133, uma vez que se trata de ônus que incube 

à parte exequente.

Assim, intime-se a parte exequente para que apresente o cálculo 

atualizado do valor do débito, pugnando pelo que entender de direito, em 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 

mérito.

Em seguida, retorne o feito concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242446 Nr: 13635-98.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO LEANDRO 

SONNTAG - OAB:19.893-MT, MARIANE CHRISTO - OAB:74.179 OAB/PR

 Vistos em correição permanente.

1. O processo está em ordem

2. Presentes os pressupostos processuais de existência e validade da 

relação jurídica processual, bem como as condições da ação, declaro o 

processo saneado.

2.1. Defiro a produção de prova testemunhal, bem como o depoimento 

pessoal da parte autora e do(s) réu(s).

2.2. Eventual necessidade da produção de prova pericial será deliberada 

em audiência.

3. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de outubro 

de 2018, às 15h30min.

4. A questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória: a) prova 

de que a parte ré dispõe ou não de condições materiais para cumprir os 

deveres do poder familiar em relação ao menor Gabriel.

4.1. Ônus da prova em conformidade com art. 373, caput e incisos I e II, do 

Código de Processo Civil.

5. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam em 

audiência.

 5.1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, a apresentar o 

rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Notifique-se o Ministério Público.

7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217855 Nr: 16890-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KMP, RSMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19407/O

 Certifico, para os efeitos de direito, e em cumprimento ao artigo 203, § 4º 

do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto o feito 

ao setor de expedição de documentos, para que proceder a INTIMAÇÃO 

do(a) Advogado(a) da Parte Requerida, para manifestar-se no prazo legal, 

quanto a petição de fl. 99

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236126 Nr: 9508-20.2015.811.0015

 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: JAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando o teor da petição de fl. 66, bem como o pedido Ministerial 

de fl. 70, com fulcro no artigo 139, V, do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação para o dia 09 de outubro de 2018, às 13h45min.

4. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

5. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278256 Nr: 14995-34.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310-MT, ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - OAB:18701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVAN AURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688/O-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 07 de novembro de 2018, às 16h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172055 Nr: 7314-52.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVTC, JT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. BRANDÃO - 

OAB:MT/19.221, FLAVIO BUENO PEDROZA - OAB:MT - 21.797/O, 

KARIZA D. SIMONETTI AGUIAR - OAB:15.532 -OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA REGINA BATISTA DA 

SILVA - OAB:MT - 20.619/O, LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - 

OAB:MT 20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 21.794/O

 Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre os documentos de 

fls. 177/183, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 263913 Nr: 5909-39.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDRLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de AÇÃO de DIVÓRCIO LITIGIOSO proposta por Ângela Patrícia 

da Rocha Lima Silvestre, em face de Edvaldo Silvestre de Sousa, 

alegando, em síntese, que contraíram matrimônio em 08/10/2011, sob o 

regime da comunhão parcial de bens, sendo que se encontram separados 

de fato há mais de 06 (seis) meses. Aduz que da união resultou o 

nascimento de duas filhas, sendo Anna Luiza Silvestre Lima e Milenna 

Silvestre Lima, menores, bem como que adquiriram bens. Requer a 

decretação do divórcio, com partilha dos bens, guarda, direito de visitas e 

alimentos as filhas menores.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 11/18.

Recebida a inicial, foram fixados alimentos provisórios em favor das filhas 

menores, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, bem como determinada a designação de audiência de tentativa de 

conciliação e a citação do requerido (fls. 19/20).

Citado, o querido apresentou contestação, concordando com a quantia 

fixada a título de alimentos provisórios, pugnando pela guarda das infantes 

(fls. 38/56).

Às partes entabularam acordo, requerendo a decretação do divórcio, a 

alteração do nome da requerente, convencionando acerca da partilha de 

bens, guarda, direito de visitas e alimentos em favor das filhas menores 

(fls. 77/79).

O Ministério Público manifestou-se pela homologação do acordo firmado, 

com a consequente extinção do processo com resolução de mérito.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente face ao pacto celebrado entre as partes, converto o 

divórcio litigioso em consensual.

Por não haver necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento do 

feito.

A Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6° do artigo 226 

da Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação:

“§ 6° - O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.”

Pela leitura do novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que, 

doravante, para a dissolução do vínculo matrimonial, através da 

decretação do divórcio, foi suprimida a exigência de prazo de separação 

de fato e afigura-se desnecessária a aferição do elemento subjetivo 

(culpa ou dolo).

Assim, de acordo com o ordenamento jurídico em vigor, o único 

fundamento para a decretação do divórcio é a falência afetiva da relação 

conjugal.

 No presente caso, tal requisito restou devidamente comprovado, vez que 

as partes requereram expressamente a decretação do divórcio.

 Consigno que o cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja, Ângela Patrícia da Rocha Lima, vez que a regra é a perda automática 

do patronímico do marido como consequência do divórcio.

De mais a mais, os interesses das filhas menores restaram resguardados, 

vez que as partes acordaram acerca da guarda, direito de visitas e 

alimentos.

 Quanto aos bens em comum foram partilhados na forma descrita às fls. 

77/78.

Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o requerimento das partes formulado nos autos (fls. 77/79) e, 

consequentemente, DECRETO O DIVÓRCIO do casal Ângela Patrícia da 

Rocha Lima Silvestre e Edvaldo Silvestre de Sousa, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas. Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seu 

patrono.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

respectivo Cartório de Registro Civil competente, nos termos do art. 32 da 

Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei dos 

Registros Públicos. Anote-se a inexistência de bens e que cônjuge virago 

voltará a usar o nome de solteira.

Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 220356 Nr: 18589-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSNDC, ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

condeno o requerido Edivan Pereira da Conceição a pagar mensalmente 

ao filho Davi Silva Nunes da Conceição, alimentos no importe de 40% 

(quarenta por cento) do salário mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito em conta bancária indicada nos autos (fl. 12), e, por 

conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Uma vez que não se 

pode presumir a condição de necessidade financeira da parte ré, deixo de 

conceder-lhe a gratuidade da justiça e condeno-lhe ao pagamento das 

custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42514 Nr: 6898-65.2004.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB: 7.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLY DE MOURA 

NOGUEIRA, para devolução dos autos nº 6898-65.2004.811.0015, 

Protocolo 42514, 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): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 65450 Nr: 5109-94.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPB, MMDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:RO/2471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a 

parte autora, pessoalmente, para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução 

de mérito (CPC, 485, § 1º). 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 1.2. Acaso seja intimada pessoalmente e, não se 

manifeste no feito, certifique-se e façam-me os autos conclusos. 2. Caso 

a parte não seja localizada, desde já determino sua intimação por edital, 

com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º). 3. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.
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6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005565-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HEVERALDO BEZERRA DE SOUZA (EXECUTADO)

GENTE TV COMUNICACAO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005565-70.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: GENTE TV 

COMUNICACAO EIRELI, HEVERALDO BEZERRA DE SOUZA Vistos etc. I - 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) 

parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE 

a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos 

indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no 

mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto pagamento, 

FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da 

ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC. Às 

providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005601-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO ZUBLER (EXECUTADO)

ADAIR WILSON ZUBLER (EXECUTADO)

ADEMIR ALTAIR ZUBLER (EXECUTADO)

INCOMIZA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005601-15.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: INCOMIZA 

ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - EPP, ADAIR WILSON ZUBLER, CLAUDIO 

ROGERIO ZUBLER, ADEMIR ALTAIR ZUBLER Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005609-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARPOLLA MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARDELINO ROQUE POLLA (EXECUTADO)

WALDEMAR BARBUIO JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005609-89.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: BARPOLLA 

MADEIRAS LTDA - EPP, WALDEMAR BARBUIO JUNIOR, ARDELINO ROQUE 

POLLA Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005792-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGETICA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

HELENO CESAR DE MORAES (EXECUTADO)

JUCILEIA FERNANDES MUNIZ (EXECUTADO)

NORIVAL BRASOLIN CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005792-60.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: ENERGETICA 

VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARVAO LTDA - ME, HELENO 

CESAR DE MORAES, JUCILEIA FERNANDES MUNIZ, NORIVAL BRASOLIN 

CARDOSO Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005796-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA ANDREA MARZOLA DE ANDRADE FERRO (EXECUTADO)

CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO (EXECUTADO)

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRAS DO VALE LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005796-97.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: INDUSTRIA DE 

ARTEFATOS DE MADEIRAS DO VALE LTDA - ME, RENATA ANDREA 

MARZOLA DE ANDRADE FERRO, CELSO HENRIQUE DA SILVA FERRO 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do 
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CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005797-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DE ARAUJO (EXECUTADO)

PLANT MAX COMERCIO E REPRESENTACAO DE SEMENTES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005797-82.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: PLANT MAX 

COMERCIO E REPRESENTACAO DE SEMENTES LTDA - ME, EDSON DE 

ARAUJO, JUCICLEIDE ALVES DOS SANTOS Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005800-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN VITEK (EXECUTADO)

R. VITEK - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005800-37.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: R. VITEK - ME, 

RENAN VITEK Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005901-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO PORFIRIO (EXECUTADO)

EDSON JOSE PORFIRIO (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA DE CARVAO E MADEIRAS ESTRELA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005901-74.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DISTRIBUIDORA 

DE CARVAO E MADEIRAS ESTRELA LTDA - ME, ELCIO PORFIRIO, EDSON 

JOSE PORFIRIO Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005903-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCENARIA SANTO EXPEDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

LUCIA REGINA ARGENTA (EXECUTADO)

ROSA MERY POLI ARGENTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005903-44.2018.8.11.0015 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARCENARIA 

SANTO EXPEDITO LTDA - ME, LUCIA REGINA ARGENTA, ROSA MERY 

POLI ARGENTA Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

172, § 2º do CPC. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA PATRICIA PAGLIARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1007941-63.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ELIZANGELA PATRICIA PAGLIARI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - 

RECEBO a INICIAL com inclusos DOCUMENTOS, eis que atendidos aos 

REQUISITOS dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; II – Diante das 

ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a ADEQUAR o RITO 

PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO para momento 

oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO 

(CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), JUSTIFICANDO, 

ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, ante a TRANSIÇÃO 

das REGRAS do NCPC; III – Logo, CITE-SE o Requerido, na pessoa do (a) 

Procurador (a) Jurídico (a) do Município, quanto aos termos da presente 

ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para 

RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a 

contestação, vista à parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 

(quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015; V - Em 

seguida, CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do 

CPC/2015, ou JULGAMENTO ANTECIPADO; VI – DEFIRO o pleito de 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000638-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 : 

1000638-32.2016.8.11.0015; 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: ANA 

ALICE DA SILVA FERNANDES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 14 de agosto de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003252-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELIOMAR BAZELESKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 : 

1003252-10.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

HELIOMAR BAZELESKI Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que, 

apresente contrarrazões ao Recurso interposto pelo Município de Sinop ID. 

13438580, no prazo legal. Processo: 1003252-10.2016.8.11.0015; Valor 

causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

OBSERVAÇÃO: O processo está integramente disponibilizado pelo 

Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. SINOP - MT, 14 de agosto de 2018 

Atenciosamente. CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(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: 1001255-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALLITA DAIANY ALENCAR DE LIMA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO)

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (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 : 

1001255-89.2016.8.11.0015; 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: TALLITA 

DAIANY ALENCAR DE LIMA XAVIER Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 14 de agosto de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000675-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ZUCK DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(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 : 

1000675-59.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 2.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[TEMPO DE SERVIÇO]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: REJANE 

ZUCK DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

manifestar-se à respeito da certidão de decurso de prazo e manifestar-se 

requerendo que de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 14 de agosto de 

2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007756-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA SOARES RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1007756-88.2018.8.11.0015 AUTOR: VANESSA CRISTINA SOARES 

RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – POSTERGO a ANÁLISE do PEDIDO 

LIMINAR para, inicialmente, REMETER CÓPIA dos AUTOS ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO contida no 

OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o 

cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à 

uniformização de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas 

em ações que envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) 

orientação aos magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio 

Técnico), para consulta técnica, pedidos de providências médicas, 

hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem expressa e clara 

‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – Destarte, consigne-se o envio, 

nesta data, via MALOTE DIGITAL, conforme COMPROVANTE em ANEXO. III 

– AGUARDE-SE os autos em GABINETE para, com o aporte do PARECER 

TÉCNICO, promover ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1007820-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA PINHAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1007820-98.2018.8.11.0015 AUTOR: MANOEL DE SOUZA PINHAO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – 

PESSOA IDOSA! I – PREVIAMENTE a análise do PEDIDO de Antecipação da 

Tutela, INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu CAUSÍDICO, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL quanto ao 

instrumento de PROCURAÇÃO, eis que, o acostado em Id. Num. 14602601 

– Pág. 1 está assinado a rogo, em conjunto com pessoa estranha a 

relação processual. Assim, sendo a parte Autora analfabeta, deve-se 

observar o descrito no artigo 595 do Código Civil, que determina: “No 

contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber 

ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito 

por duas testemunhas”. Ademais, estando à parte AUTORA inserida na 

hipótese do inciso III, do Art. 4º, do Código Civil, que diz: “São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer - aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”; 

poderá se fazer representar nos autos, devendo regular sua 

representação na forma da lei. II – Com a REGULARIZAÇÃO, façam-me os 

AUTOS em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011153-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA ASSUNCAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT0003530S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1011153-92.2017.8.11.0015 AUTOR: NILZA ASSUNCAO DE OLIVEIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP VISTOS ETC I – 

COMPULSANDO os autos, verifico que o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

pleiteado, qual seja, ARTROPLASTIA TOTAL DO JOELHO foi realizado, 

posteriormente, apresentada as NOTAS FISCAIS pelos PRESTADORES, 

entretanto os Requeridos NÃO FORAM INTIMADOS para se manifestarem 

a respeito das referidas NOTAS FISCAIS (Id. Num. 14348643 - Pág. 3; 

Num. 14575513 - Pág. 1; Num. 14575552 - Pág. 1 e Num. 14575572 - Pág. 

1). ASSIM, INTIMEM-SE os Requeridos, ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE, sobre a NOTAS FISCAIS acostada nos autos, 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)”. II - Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores 

deliberações quanto ao BLOQUEIO JUDICIAL e PAGAMENTO mediante 

ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. Intime-se. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007362-81.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. C. (REQUERENTE)

ROGIANY FATIMA SCAPINI COMPARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1007362-81.2018.8.11.0015 REQUERENTE: VICENZO SCAPINI 

COMPARIN, ROGIANY FATIMA SCAPINI COMPARIN REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Previamente a análise do PEDIDO de BLOQUEIO, INTIME-SE a Parte 

AUTORA, por intermédio de sua CAUSÍDICA, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, ESCLARECER nos autos a GRANDE DIFERENÇA dos VALORES (R$ 

950.000,00 e R$ 99.848,36) apresentados nos ORÇAMENTOS de Id. Num. 

14637148 - Pág. 1; Id. Num. 14637150 - Pág. 1 e 2. Ademais, ATENTE-SE a 

parte REQUERENTE para apresentar ORÇAMENTO com os MESMOS ITENS 

e QUANTIDADES, exemplo, “DIÁRIAS”. II – Com a RESPOSTA, façam-me 

os AUTOS EM CONCLUSÃO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004453-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA GARLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1004453-66.2018.8.11.0015 AUTOR: ANGELICA GARLINI RÉU: 

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SINOP, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC I – COMPULSANDO os 

autos, verifico que o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO pleiteado, qual seja, 

ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT foi 

realizado (ID. Num. 11666434 - Pág. 1), posteriormente, apresentada a 

NOTA FISCAL pelo PRESTADOR INTERCOR, os Requeridos foram 

devidamente intimados (ID. Num. 13818187 - Pág. 1 e 2) da referida Nota 

Fiscal. Em ID. Num. 14347352 - Pág. 1 a 3, aportou aos autos a NOTA 

FISCAL do PRESTADOR FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO, assim, INTIMEM-SE os Requeridos, ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTEM-SE, sobre a NOTA FISCAL acostada nos autos (ID. 

Num. 14347352 - Pág. 1 a 3), 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)”. II - Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao BLOQUEIO JUDICIAL 

e PAGAMENTO mediante ALVARÁ JUDICIAL. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004867-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS DAS CHAGAS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO HELEODORO BRANDAO OAB - MT19221/O (ADVOGADO)

MEIRY ROSE SOARES COIMBRA OAB - MT23360/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1004867-64.2018.8.11.0015 REQUERENTE: JONAS DAS CHAGAS 

MACHADO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – COMPULSANDO OS AUTOS, verifica-se que o 

RECEITUÁRIO MÉDICO de ID. Num. 13093850 - Pág. 4 prescreve que o 

AUTOR necessita fazer uso do medicamento na quantidade de “255mg, a 

cada 2 semanas”, entretanto, a PETIÇÃO de Id. Num. 14530981 - Pág. 1 

indica que o “Requerente necessita de 200mg a cada 14 dias”. ASSIM, 

INTIME-SE a parte AUTORA, por intermédio de seu CAUSÍDICO, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos a fim de ESCLARECER 

este Juízo quanto a quantidade do medicamento. Ademais, em caso da 

necessidade de MODIFICAÇÃO na QUANTIDADE do MEDICAMENTO, deve 

o AUTOR carrear aos autos, LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. AINDA, 

INDIQUE o AUTOR, a quantidade EXATA de “frascos” de que o AUTOR 

necessita fazer uso, BEM COMO, se o medicamento pode ser 

FRACIONADO. II – Com o aporte, CONCLUSO para deliberações. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000729-54.2018.8.11.0015 AUTOR: 

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, 

realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de 

DROGARIA TNK EIRELI no importe de R$ 10.541,20 para PAGAMENTO da 

NOTA FISCAL de ID. 12724487, mediante ALVARÁ eletrônico de 

LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001058-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001058-66.2018.8.11.0015 AUTOR: 

FRANCIANE GOBBI SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de MEDEIROS & 

CIA. LTDA. no importe de R$ 8.982,00 para PAGAMENTO da NOTA FISCAL 

de ID. 12439283, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013097-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN ROBERTO DE PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013097-32.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CHRISTIAN ROBERTO DE PAIVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Diante da CERTIDÃO retro, realizo o 

LEVANTAMENTO dos VALORES BLOQUEADOS em favor de FUNDAÇÃO 

DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP e INTERCOR nos importes de R$ 

9.272,18 e R$ 47.100,00 para PAGAMENTO das NOTAS FISCAIS de ID. 

11895133 e ID. 11682369, mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II 

– Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 201970 Nr: 4467-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ ALVES DA COSTA - PREFEITO 

MUNICIPAL DE SINOP, IVETE MALMANN FRANKE - SECRETÁRIA DE 

AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SINOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136, Priscila Andrade Ziliane - OAB:21.552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:5395-B/MT, ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO - 

OAB:14717-MT, GISELY MARENGONI (ASSESSORA JURÍDICA 

MUNICIPAL) - OAB:14.585-MT, JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883 - OAB/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046 - 

OAB/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Impetrante, em razão do recurso de Apelação do litisconsorte Sindicato 

dos servidores públicos municipais de Sinop de fls. 298/301 e o impetrado 

Município de Sinop 304/315 , o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 250444 Nr: 18535-27.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, foram opostos EMBARGOS À EXECUÇÃO pelo 

requerido Município de Sinop/MT, razão pela qual encaminho os presentes 

autos ao setor de expedição de documentos para que seja a parte 

requerente intimada a se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 184142 Nr: 5202-76.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, a sentença de fls. 20/25 transitou em julgado sem interposição 

de recurso, razão pela qual encaminho os presentes autos ao setor de 

expedição de documentos para expedição de Ofício Requisitório, 

trasladando cópia da sentença, destes autos de código 214368 aos autos 

de código 184142, arquivando o de código 214368, intimando ainda o autor 

para apresentar cálculo atualizado (nos autos principais de código 

184142), e encaminho os mesmo ao setor de expedição de documentos 

para expedição de Ofício Requisitório.O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256729 Nr: 1796-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, foram opostos EMBARGOS À EXECUÇÃO pelo 

requerido Estado de Mato Grosso, razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para que seja a 

parte requerente intimada a se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 239989 Nr: 12004-22.2015.811.0015

 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: ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO, MAURA LOPES DA 

SILVA ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MILANO JORDANO 

SILVA - OAB:MT/16.053-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos ao setor de expedição de documentos, 

para que seja a parte autora intimada a se manifestar no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192148 Nr: 13799-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR CARLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR ESTADO MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

quinze dias, sobre a impugnação apresentada pelo Executado Estado de 

Mato Grosso, quanto ao pedido de cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208875 Nr: 10106-08.2014.811.0015

 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: MARCOS CASTRO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO REQUERIDO COMO SEGUE:Assim, INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DESPACHO SANEADOR ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

CERTIFICO ainda, que a parte requerida devidamente intimada a apresentar 

provas, conforme correspondência, deixou decorrer o prazo sem 

manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 208875 Nr: 10106-08.2014.811.0015

 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: MARCOS CASTRO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO REQUERIDO COMO SEGUE:Assim, INTIMEM-SE 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as provas 

que, eventualmente, pretendem produzir, especificando e delimitando a 

pertinência das mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os 

autos feitos em conclusão para DESPACHO SANEADOR ou, se for o caso, 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

CERTIFICO ainda, que a parte requerida devidamente intimada a apresentar 

provas, conforme correspondência, deixou decorrer o prazo sem 

manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 98785 Nr: 5697-96.2008.811.0015

 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: JOSÉ ROQUE BIRCK

 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: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE 

- OAB:MT/11.432-A, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, cpf, e dados bancários, para 

expedição de ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 150611 Nr: 11733-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PARRON RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:, MIGUEL 

TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A - MT

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, cpf, e dados bancários, para 
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expedição de ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 288789 Nr: 1519-89.2017.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que conforme autorizado pelo artigo 203,§ 4.º do NCPC, 

Capitulo 2, Seção 17, encaminho estes autos para intimação da parte 

autora, para que se manifeste no prazo legal, sobre o oficio e documentos 

juntados de fl. 90/92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189351 Nr: 10699-71.2013.811.0015

 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: VANDERLEI DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN MIZZANI SCHNEIDER 

CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 CERTIFICO que conforme autorizado pelo artigo 203,§ 4.º do NCPC, 

Capitulo 2, Seção 17, encaminho estes autos para intimação da parte 

autora, para que se manifeste no prazo legal, sobre o oficio e documentos 

juntados de fl. 108/109.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007983-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CIMITAN MOURA VENIALGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1007983-78.2018.8.11.0015 REQUERENTE: KELLY CIMITAN MOURA 

VENIALGO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por KELLY 

CIMITAN MOURA VENIALGO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, 

representado pelo Procurado Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial, que a Requerente “está no primeiro trimestre da 

gravidez, e necessitará de utilização diária da medicação “ENOXAPARINA 

40 MG”, durante toda a gestação e mais um mês após o parto, ou seja, por 

10 (dez) meses, em razão de ser portadora de Síndrome 

Anticorpo-Antifosfolípide (CID 10: D 68.8)”. Postula pela concessão da 

TUTELA ANTECIPADA a fim de ordenar aos réus a fornecerem, DE 

IMEDIATO, o medicamento “ENOXAPARINA 40 MG” para o tratamento no 

período de 10 (dez) meses, ou seja, a quantidade de 300 (trezentas) 

ampolas/doses, como única forma de garantir-lhe o direito à vida que ela 

carrega em seu ventre, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais), ao Estado de Mato Grosso e ao Município de 

Sinop/MT, em caso de atraso no cumprimento da determinação, bem como 

anotando-se a possibilidade de prisão em flagrante do responsável legal”. 

COLACIONOU aos autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise 

da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo 

entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os 

requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão 

do(s) Laudo(s) Médico(s) de ID. Num. 14701031 - Pág. 1 Ademais, o 

RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 

PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de 

antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la 

a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com 

dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, 

inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo 

proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação 

dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a 

concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária 

da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses 

entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de 

demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para 

tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: 

Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, o 
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fornecimento do(s) medicamento(s) “ENOXAPARINA 40 MG para o 

tratamento no período de 10 (dez) meses, ou seja, a quantidade de 300 

(trezentas) ampolas/doses” devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, os COORDENADORES DA CAF, 

GEMEX e COREG, TODOS DA SES/MT, o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP/MT para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. Contudo, inicialmente, INDEFIRO o 

pedido de PRISÃO dos SECRETÁRIOS ESTADUAL e MUNICIPAL de SAÚDE 

e do DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE de SINOP, eis que 

NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela 

Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse 

contexto, a competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo 

criminal, no curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em 

prisão por ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das 

hipóteses de prisão civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE 

CNJ - 1269 - COMARCA DE SINOP). Nesse mesmo sentido, INDEFIRO a 

imposição de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso 

em tela, se materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, 

como também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste 

“decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via 

BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o 

meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem 

como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Ainda, caso 

dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, 

inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a 

CARACTERIZAÇÃO do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. 

CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO 

DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou 

pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado de ID. Num. 14701031 - Pág. 1. Com a 

contestação, vistas à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias (artigos 350 e/ou 351 do CPC). DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos da Lei nº 1.060/50. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012594-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1012594-11.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JAIME BERNARDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – PREVIAMENTE à análise do PEDIDO de bloqueio (ID. Num. 14529924 

- Pág. 1 a 3), INTIME-SE a parte Requerente, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos ao 

menos mais 01 (um) ORÇAMENTO de OUTRO PRESTADOR, a fim de que 

este Juízo escolha aquele de MENOR VALOR, pois em que pese este ser 

o único MEIO EFICAZ utilizado para a EFETIVAÇÃO da TUTELA 

JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é 

necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para REALIZAÇÃO de 

SERVIÇOS por TERCEIROS. ADEMAIS, INDEFIRO o PEDIDO de BLOQUEIO 

formulado no Id. Num. 14529924 - Pág. 1 a 3 quanto ao pagamento 

antecipado ao PRESTADOR SAR (Id. Num. 14529987 - Pág. 1). 

ESCLAREÇO que este juízo realiza o BLOQUEIO de VALORES para 

garantir ao suplicante seu direito constitucional de acesso à saúde, após, 

os valores BLOQUEADOS são TRANSFERIDOS para a Conta Judicial, 

restando, portanto, na esfera de disponibilidade do Judiciário para 

oportuna LIBERAÇÃO em favor do terceiro que realiza o atendimento. Eis 

que as DEMANDAS JUDICIAIS precisam observar os PRAZOS, 

JUNTADAS, CONTRADITÓRIO, principalmente quando envolve DINHEIRO 

PÚBLICO. Os PAGAMENTOS, respeitadas as formalidades, são 

EFETIVADOS, no entanto deve-se ter CONSCIÊNCIA que ainda estamos 

diante de PROCESSOS JUDICIAIS com todas as suas NATURAIS 

ESPECIFICIDADES. II – AINDA, sendo o prestador indicado no Id. Num. 

14529995 - Pág. 1 o ÚNICO a DISPONIBILIZAR O MEDICAMENTO de que 

necessita a Parte AUTORA nesta Comarca, em ALTERNATIVA, que a 

Parte AUTORA traga aos autos, DECLARAÇÃO de outro PRESTADOR 

indicando a impossibilidade em fornecer o MEDICAMENTO pleiteado. III - 

Após, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1005648-86.2018.8.11.0015 AUTOR: MARIA ANGELICA RIBEIRO 

VILLANIE ALMEIDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

PRESTAR SERVIÇO DE SAÚDE C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

E MULTA COMINATÓRIA proposta por MARIA ANGELICA RIBEIRO VILANIE 

ALMEIDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo 

Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo 

Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial 

que conforme Exames Médicos “a requerente foi diagnosticada portadora 

de obesidade grau 02 (dois) IMC:38, com índice de gordura corporal de 

51,8% com comorbidades (esteatose hepática)”. (sic) Postula pela 

concessão da TUTELA ANTECIPADA a fim de impor aos Requeridos a 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, consistente em realizar CIRURGIA BARIÁTRICA 

(redução de estômago). CARREOU DOCUMENTOS. O Núcleo de Apoio 

Técnico – NAT encaminhou PARECER TÉCNICO. É o Relatório. Decido. Da 

análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO 

acostado ao Id. Num. 13469914 - Pág. 1. Parecer do NAT no seguinte 

sentido: (...) “pode-se inferir que a paciente seja portadora de obesidade, 

no presente momento em grau 2 com IMC de 38. (...) Recomendamos que 

seja avaliada por equipe de cirurgia bariátrica dando andamento ao 

agendamento via central estadual de regulação”. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 
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CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO o PEDIDO de 

TUTELA ANTECIPADA na forma pleiteada na exordial, para DETERMINAR 

ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem, imediatamente, “CIRURGIA BARIÁTRICA”, conforme Laudo 

Médico constante no Id. Num. 13469914 - Pág. 1, devendo, para tanto, 

serem NOTIFICADOS o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). CITEM-SE, INTIMANDO-SE 

os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do Laudo Médico acostado ao Id. 

Num. 13469914 - Pág. 1. Com a contestação, vista à parte Requerente 

para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005310-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS ROBERTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1005310-15.2018.8.11.0015 AUTOR: ELVIS ROBERTO DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Consoante se infere dos autos, até o momento não foi CUMPRIDA pelo(s) 

REQUERIDO(S) a LIMINAR PROFERIDA, a qual determinou aos Requeridos 

que disponibilizassem à parte Requerente “LUXAÇÃO ACROMIO 

CLAVICULAR COM REPARO DO MANGUITO ROTADOR”. O 

POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL é pacífico no sentido de reconhecer 

o DEVER do PODER PÚBLICO em DISPONIBILIZAR os MEIOS 

NECESSÁRIOS à MANUTENÇÃO da VIDA, até mesmo ARCANDO com as 

DESPESAS oriundas da INTERNAÇÃO de PACIENTE CARENTE de 

RECURSOS e em IMINENTE RISCO de VIDA, em hospital da rede privada, 

quando indisponíveis leitos na rede pública. Com efeito, o DIREITO à VIDA 

e à SAÚDE encontra-se erigido na Constituição Federal, art. 196, como 

DIREITOS FUNDAMENTAIS, o qual não somente estabelece como dever do 

Estado a assistência à saúde, mas também garante o ACESSO 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO aos serviços e ações para sua promoção, 

proteção e recuperação, “in verbis”: “Art. 196. A saúde é direito de todos 

e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Agindo dessa forma, ADIANDO IMOTIVADAMENTE a 

determinação judicial ou simplesmente descumprindo-a, o Requerido e/ou 

qualquer outro que assim agir, poderá incorrer na prática do CRIME de 

DESOBEDIÊNCIA, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou, conforme o 

caso, de PREVARICAÇÃO, previsto no artigo 319 do Código Penal. 

Registre-se que a execução da decisão concessiva da antecipação da 

tutela é imediata, expressa no mandado judicial, sendo certo que “o não 

atendimento do mandado judicial caracteriza o crime de desobediência à 

ordem legal (CP, art. 330), e por ele responde o impetrado renitente, 

sujeitando-se até mesmo a prisão em flagrante, dada a natureza 

permanente do delito”, consoante o magistério de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção, Habeas Data, 15ª edição, Malheiros Editores, pág. 

69. II – Nesta esteira, PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio de IDs. 

Num. 13575720 - Pág. 1 e 2; Num. 14011132 - Pág. 1 e Num. 14110871 - 

Pág. 1, INTIME-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, por meio do DIRETOR do 

ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE em SINOP/MT (ou quem as vezes o 

fizer), e o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, por meio do SECRETÁRIO MUNICIPAL 

DE SAÚDE (ou quem as vezes o fizer), para dar IMEDIATO CUMPRIMENTO 

à DECISÃO INICIAL, REITERANDO que os RESPONSÁVEIS pela SAÚDE 

PÚBLICA do ESTADO podem incorrer nas SANÇÕES de 

RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL, CRIMINAL e ADMINISTRATIVA na hipótese 

do(a) Autor(a) sofrer sequelas ou falecer em razão do descumprimento 

ou cumprimento tardio da citada ordem judicial. III – CUMPRA-SE com 

URGÊNCIA servindo, se necessário, o presente como mandado. IV – Por 

fim, decorridos os prazos, em caso de INÉRCIA, AUTORIZO, desde já, o 

ENCAMINHAMENTO de CÓPIA dos presentes autos ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO para que sejam adotadas as PROVIDÊNCIAS LEGAIS com 

relação ao DESCUMPRIMENTO da DECISÃO JUDICIAL (art. 330 do CPP). Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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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 

#1007178-28.2018.8.11.0015 REQUERENTE: HILDA BONSENHOR 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi 

CUMPRIDA pelo(s) REQUERIDO(S) o COMANDO JUDICIAL, a qual 

determinou aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente 

“ANGIOPLASTIA COM DOIS STENTS FARMACÓLIGOS”. II – Assim, para 

que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se agravar a 

saúde da parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, 

DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme pleiteado no ID. Num. 14653034 - Pág. 1, devendo ser efetivado 

no valor do ÚNICO orçamento válido apresentado no ID. Num. 14307883 - 

Pág. 1 e 3 (INTERCOR e SANTO ANTÔNIO). ESCLAREÇO que, embora seja 

rotineiro este Juízo SOLICITAR no mínimo 03 (três) ORÇAMENTOS, para 

que possa escolher aquele que apresentar o MENOR VALOR, no caso 

dos autos, VERIFICA-SE que o ÚNICO prestador que realiza o 

procedimento de “ANGIOPLASTIA COM DOIS STENTS FARMACÓLIGOS” 

neste Município é o indicado no item anterior, portanto, em razão da 

EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA 

é a que ora se IMPÕE, a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, 

qual seja, sua vida! III – Dada a urgência do caso, INICIALMENTE 

NOTIFIQUE-SE a INTERCOR e o HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (ID. Num. 

14307883 - Pág. 1 e 3), para que REALIZE a CIRURGIA DE 

“ANGIOPLASTIA COM DOIS STENTS FARMACÓLIGOS” vindicado pelo(a) 

Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número da 

conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 65.262,50 

(sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos) o tratamento necessário, o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005733-72.2018.8.11.0015
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MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

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 

#1005733-72.2018.8.11.0015 AUTOR: MARIA SOUSA CARVALHO RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

PREVIAMENTE à análise do pleito de bloqueio formulado no Id. Num. 

14667022 - Pág. 1, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte Autora, por meio de 

seu CAUSÍDICO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos MAIS 

01 (um) ORÇAMENTO, a fim de que este Juízo escolha aquele de MENOR 

VALOR, pois em que pese este ser o único MEIO EFICAZ utilizado para a 

EFETIVAÇÃO da TUTELA JURISDICIONAL, estamos lidando com DINHEIRO 

PÚBLICO, logo é necessário CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para 

procedimentos realizados por terceiros particulares. II – Após, CONCLUSO 

para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Magistrado(s):
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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 

#1011654-46.2017.8.11.0015 AUTOR: CELSO MARTIN RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. PRIORIDADE DE 

TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os autos, verifico que, 

não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o 

COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA de 

OBRIGAÇÃO de FAZER, por meio da qual a Autora objetiva o recebimento 

do medicamento “ZOLADEX L.A 10g, a cada três meses”. II – Assim, para 

que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se agravar a saúde 

da parte Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na 

CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado (Id. Num. 

13927938 - Pág. 1), devendo ser efetivado no valor do MENOR 

ORÇAMENTO apresentado, qual seja, pela “DROGARIA SÃO CAMILO”, 

conforme orçamento juntado ao Id. Num. 14606225 - Pág. 2. Tal 

providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender 

pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 

demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. III – Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUE-SE a DROGARIA SÃO CAMILO, para que FORNEÇA o 

MEDICAMENTO (equivalente a seis meses de tratamento) vindicado pelo(a) 

Autor(a), e INFORME, no prazo mais exíguo possível, nos autos o número 

da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 

2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais) x 02 = R$ 5.780,00 (cinco mil 

setecentos e oitenta reais) o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V - Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005801-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MASSASHI MITSUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

CAROLINA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005801-22.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELO MASSASHI MITSUE 

REQUERIDO: CAROLINA VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL 

INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerente não foi devidamente intimada 

para comparecimento na audiência de conciliação outrora designada (ID. 

14664373). Sendo assim, DEFIRO o postulado retro e DETERMINO: I - 

DESIGNE-SE nova data para realização da audiência de conciliação, de 

acordo com a pauta deste juízo; II - INTIMEM-SE as partes para 

comparecimento, fazendo constar as advertências legais em caso de falta 

injustificada; Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1007981-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELFRIDA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007981-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELFRIDA BEZERRA 

INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Cuida-se de pedido 

de alvará judicial, em favor do Requerente ELFRIDA BEZERRA. 1- 

Oficie-se ao BANCO BRADESCO S.A. para informar, no prazo de 05 dias, 

a existência de saldo bancário, bem como o valor disponível, em conta 

vinculada ao nome do em nome do falecido, ADELMO JOSÉ BEZERRA, CPF 

n° 370.472.219-72. 2- Após, vistas ao Ministério Público Estadual para se 

manifestar. 3- Oportunamente, concluso para deliberação. Cumpra-se, 

servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências, com URGÊNCIA. SINOP, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003019-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

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: 

1003019-13.2016.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO MIRANDA DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, Diante da manifestação e 

documentos juntados pelo autor m mov. id. n° 14427069, intime-se a 

requerida para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos para deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006476-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO GALLAS OAB - MT0016888A (ADVOGADO)

AMANDA TAVARES DA SILVA OST OAB - MT0014698A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006476-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE ANDRADE 

REQUERIDO: MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER 

AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. Vistos, etc. Compulsando os autos, vejo que 

a parte requerente pretende a redesignação da audiência conciliatória, 

uma vez que encontra-se em viagem a trabalho, bem como que as 

requeridas não foram citadas até a data hodierna. Sendo assim, a par do 

exposto, DEFIRO o pleito de ID. 14698210, razão pela qual DETERMINO: I – 

Proceda-se a Secretaria de Vara a expedição de carta de citação das 

requeridas, via “A.R”; II – Após, DESIGNE-SE NOVA AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, de acordo com a pauta deste Juízo, INTIMANDO-SE as 

partes para comparecimento, fazendo constar as advertências legais em 

caso de falta injustificada; II – Não havendo acordo, fica desde já intimada 

a requerente para postular o que de direito. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011084-72.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA KOERICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011084-72.2016.8.11.0015. REQUERENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP REQUERIDO: ANA PAULA KOERICH Vistos, etc. 

Acolho o pedido autoral (ID. 14167917), razão pela qual DECIDO: I – 

SUSPENDO o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias; II - Ultrapassado o 

aludido prazo, o AUTOR fica desde já INTIMADO para requerer o que de 

direito para prosseguimento do feito, independente de nova intimação, sob 

pena de EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO; III - Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de agosto 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008535-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA RAMOS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008535-77.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LUCELIA RAMOS VIEIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III - 
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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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012963-51.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MACHADO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012963-51.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: 

AUGUSTO MACHADO DOS SANTOS Vistos etc. I – INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto à certidão de ID. 

12091486, 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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010697-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010697-57.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença onde na ação de conhecimento a 

parte autora fora condenada em litigância de má-fé. Pois bem. DECIDO: I - 

De proêmio, DETERMINO que a secretaria de vara promova ALTERAÇÃO 

dos POLOS, tendo em vista a inversão dos polos na presente fase 

processual; II – Ademais, em atenção ao pedido de início da fase de 

cumprimento de sentença (ID. 11197202), INTIME-SE a executada 

(ELIDIANI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA) para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa no 

percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 13.105/2015); III - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente (OI 

S/A) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o 

que de direito para prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os 

autos concluso para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou 

INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011870-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALKAMIN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

procuração/substabelecimento para o advogado indicado para 

recebimento do alvará judicial , ou indique qual evento a mesma fora 

juntada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS AVELINO VIANA OAB - BA519B (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente 

procuração/substabelecimento para o advogado indicado para 

levantamento de alvará, ou indique em qual evento a mesma fora juntada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006559-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO COSTA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006559-35.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADRIANO COSTA LOBO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Diante do postulado de evento nº. 

13396560, INTIME-SE o Reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

JUSTIFIQUE sua ausência em audiência de conciliação, através de 

documento hábil a corroborar suas arguições; 2. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, volte-me concluso; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 21 de junho 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. Perscrutando os autos, denota-se que a parte requerente 

através do postulado retro, também pugna pelo julgamento antecipado da 

lide. À vista disso, considerando que o deslinde da controvérsia não 
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carece de dilação probatória, eis que se trata de matéria de cunho 

eminentemente documental, bem como que as provas já carreadas aos 

autos permitem, de forma segura, a formação do convencimento, 

DETERMINO o CANCELAMENTO da AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA designada 

para o dia 16/08/2018 às 09h00. Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO 

ANTECIPADO da LIDE, com espeque no Art. 355, I, do Código de Processo 

Civil. REMETAM-SE os autos ao LOCALIZADOR ESPECÍFICO, para prolação 

de sentença. Às providências. Cumpra-se. SINOP, 14 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005088-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE RICARDO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO MATEUS DALLA CORTE OAB - MS10775 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005088-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JORGE RICARDO MARQUES 

REQUERIDO: FRANCELINA DOS SANTOS Vistos, etc. I - CUMPRA-SE, 

conforme os termos da deprecada, servindo a cópia da missiva como 

MANDADO. II - Após, DEVOLVA-SE à Comarca de origem com as cautelas 

e homenagens de estilo. III - Ocorrendo algumas das situações previstas 

no item 2.7.5 da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não 

havendo qualquer manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada 

a DEVOLUÇÃO da presente deprecada. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001660-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEOCI MARILENE GUNSCH ARIGBATSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIR ALBERTO ROHDE (REQUERIDO)

WILSON R. AGUIAR & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT0009769A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001660-28.2016.8.11.0015. REQUERENTE: NEOCI MARILENE GUNSCH 

ARIGBATSA REQUERIDO: JACIR ALBERTO ROHDE, WILSON R. AGUIAR & 

CIA LTDA - ME Vistos, etc. 1. DESIGNE-SE nova audiência de conciliação, 

conforme pauta deste Juízo; 2. EXPEÇA-SE carta de intimação para a 

parte Requerida, JACIR ALBERTO ROHDE, no endereço indicado no id nº 

14621515, qual seja, Avenida Villa Lobos, 209, Bairro: Aquarela Brasil. 

Telefone: (66) 99991-3420. 3. INTIMEM-SE as demais partes, na pessoa de 

seus respectivos procuradores habilitados nos autos via DJe. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 14 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006914-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOCELAINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOCELAINE DA SILVA OAB - MT16619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVAN AURI BERTONCELLO OAB - MT16688/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006914-11.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RONY PETERSON BARBOSA 

DE OLIVEIRA, JOCELAINE DA SILVA REQUERIDO: SILVAN AURI 

BERTONCELLO Vistos, etc. I – DEFIRO o petitório de ID. 14701842, no 

sentido de designar nova data para audiência de conciliação, tendo em 

vista que os autores justificaram previamente a impossibilidade de 

comparecimento. Sendo assim, DETERMINO: II - DESIGNE-SE nova data 

para realização da audiência de conciliação, de acordo com a pauta deste 

juízo; III - INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo constar as 

advertências legais em caso de falta injustificada; Sirva o presente como 

MANDANDO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006041-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006041-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO FIDELIS MIRANDA 

GOMES REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Vistos, 

etc. I - Compulsando autos, verifico que a parte requerida não fora 

intimada a se manifestar acerca do petitório de ID. 9207529, conforme 

determinado em despacho (ID. 10828414). Sendo assim, a fim de não 

causar prejuízo às partes, procedo, nesta oportunidade, a INTIMAÇÃO da 

promovida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – 

Decorrido o prazo, de tudo certificado, concluso para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004336-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA CANDIDA PALUDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/09/2018 08:45. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004336-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA CANDIDA PALUDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI OAB - MT0018196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/09/2018 08:45. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006335-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVEIRA BALEN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/09/2018 09:15. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

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 10 (dez) 

dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. Quarta-feira, 14 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001424-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/09/2018 08:30. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001015-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MAYARA NUNES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO OAB - MT22701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS 06223880456 (REQUERIDO)

ANDREWS CRISLLEY DE CARVALHO REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 08:45. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011236-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AROLDO DE SOUZA BOMFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que o autor não compareceu 

em audiência de conciliação, contudo, já constava contestação da 

requerida nos autos com provas suficientes para comprovar a relação 

jurídica existente entre as partes, motivo pelo qual, passo a análise do 

mérito. 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. Apenas para situar a demanda, faço uma breve digressão 

acerca do litígio posto em juízo. 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. 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. Apresenta documentos que 

comprovam ser a cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 

290 do CC. Argumenta que a ausência de notificação da cessão não 

desobriga o devedor diante do cessionário e também não retira a 

legitimidade deste para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. 

Decido. Diante da ausência de preliminares, passo a analise do mérito. 

Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da 

cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, 

portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso 

Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de 

notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao 

pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os 

atos necessários a preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a 

ementa do julgado: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. 

INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. 

AUSÊNCIA. - A cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão 

quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não 

possa ser exigida quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste 

Superior Tribunal de Justiça afirma que a ausência de notificação do 

devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a 

dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos 

necessários à preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na 

hipótese dos autos, não havendo irregularidade na inscrição da recorrida 

em banco de dados de serviço de proteção ao crédito, não há a 

configuração de dano moral. - Recurso especial conhecido e provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 - RO (2016/0146174-3) RELATORA - 

MINISTRA NANCY ANDRIGHI. RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL – 

MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA. (grifei) 

Sendo assim, conforme descrito no voto da Ilustre Ministra Relatora, a 

ausência da notificação enseja duas consequências: “(i) dispensa o 

devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de 

pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) permite que devedor oponha ao 

cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao 

cedente.” Logo, como não restou comprovado nos autos o pagamento dos 

débitos ou oposta qualquer exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), 

não há que se falar em ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra 

apenas a utilização de mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a 

preservação de seus direitos. “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. Deixo de 

condenar em custas e honorários, ante o exposto no art. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011269-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011269-98.2017.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ATOS 

UNILATERAIS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER 

/ NÃO FAZER]. REQUERENTE: VALDECIR JOSE DA SILVA REQUERIDO: 

LUIZ ALVES DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer, proposta por VALDECI JOSÉ DA SILVA em face a 

LUIZ ALVES DE SOUZA, sustentando o Reclamante vendeu um veículo em 

nome de terceiro com o recibo de compra e venda CRV preenchido em 

seu nome para o Reclamado, sendo que este não realizou a transferência 

do veículo até o momento, bem como não efetuou o pagamento dos 

encargos sobre o veículo, requerendo ao final indenização por danos 

morais. Em contestação, o Reclamante arguiu preliminar de ilegitimidade de 

parte, pugna pela inexistência da natureza jurídica da relação de consumo 

entre as partes, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Analisando o feito observo que o reclamante apenas sustenta os suposta 

negociação e eventuais danos, nada tendo provando, faltando assim com 

o interesse sobre a causa. Não sem propósito, a parte reclamante não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer a culpa do Reclamado e nem os 

pedidos postulado pelo Reclamante. POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural, e faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011269-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Número do Processo: 

1011269-98.2017.8.11.0015, : Espécie: PETIÇÃO (241)/[ATOS 

UNILATERAIS, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER 

/ NÃO FAZER]. REQUERENTE: VALDECIR JOSE DA SILVA REQUERIDO: 

LUIZ ALVES DE SOUZA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 

38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados para cuidar 

das causas de menor complexidade, por isso mesmo é norteado por 

princípios informadores, que sustentam todo o Sistema Especial, trazendo 

consigo a carga idealizada para garantir o amplo acesso ao Poder 

Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". Tais princípios 

estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o 

processo será orientado pelos princípios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. Assim é que, além de 

simplificar o procedimento, que será sempre norteado por aqueles 

princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos próprios 

para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das decisões 

judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas sentenças, 

e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os elementos de 

convicção do julgador, com breve resumo dos fatos relevantes "ocorridos 

em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 9.099/95). Ao 

sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados Especiais, caso a 

caso, a decisão que entender mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), não resultando 

inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o julgador, ao acolher ou 

rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal diverso do mencionado na 

inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado às orientações 

supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da 

lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer, proposta por VALDECI JOSÉ DA SILVA em face a 

LUIZ ALVES DE SOUZA, sustentando o Reclamante vendeu um veículo em 

nome de terceiro com o recibo de compra e venda CRV preenchido em 

seu nome para o Reclamado, sendo que este não realizou a transferência 

do veículo até o momento, bem como não efetuou o pagamento dos 

encargos sobre o veículo, requerendo ao final indenização por danos 

morais. Em contestação, o Reclamante arguiu preliminar de ilegitimidade de 

parte, pugna pela inexistência da natureza jurídica da relação de consumo 

entre as partes, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Analisando o feito observo que o reclamante apenas sustenta os suposta 

negociação e eventuais danos, nada tendo provando, faltando assim com 

o interesse sobre a causa. Não sem propósito, a parte reclamante não 

comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a 

inversão do ônus da prova, consoante autoriza o Código de Defesa do 

Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável a transferência à 

parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de 

conteúdo negativo. Com efeito, em que pese às razões apresentadas, 

entendo que não há como reconhecer a culpa do Reclamado e nem os 

pedidos postulado pelo Reclamante. POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inaugural, e faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012964-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAULI GONCALVES OAB - MT0014286A (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)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente procuração 

com poderes de receber e dar quitação, para expedição de Alvará Judicial 
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ou indique em qual evento a mesma fora juntada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004939-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR PASQUAL VINAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIABE TEIXEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

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 20/09/2018 09:45. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013030-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT0013546A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTER REPRESENTANTES E TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 10:15. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001650-81.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 20/09/2018 10:30. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001206-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPNEUS - COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMOVERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 10:30. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012913-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA E GUERCI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEUDIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 19/09/2018 09:45. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 13:30. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009445-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE JESUS SILVA CORDOBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS OAB - MT0019958A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca da certidão de ID 14326970.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002329-13.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU DE SIQUEIRA CAMPOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 18/09/2018 13:45. Terça-feira, 14 de Agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 269170 Nr: 9245-51.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE BITTENCOURT PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI KRUMMENAUER DAS NEVES - EPP, 

LEONEL ANTONIO RODRIGUES, SEGURADORA MAPFRE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN SIDNEY RIBEIRO - 

OAB:22587/MT, VOLMIR RUBIN - OAB:13.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que remeto estes autos a expedição a fim de 

intimar o(a) advogado(a) do(a) promovente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de direito sobre a 

devolução das correspondências às fls. 79/81.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 96272 Nr: 3295-42.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065A, Rodrigo Mischiatti - OAB:7568-B
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 Vistos, etc.

I – Pelo petitório de f. 216, o requerido vem aos autos pugnando pela 

dilação de prazo para manifestação acerca da certidão de f. 211, sob a 

justificativa que trata-se de processo físico e que precisa tirar cópia dos 

autos. Todavia, não merece prosperar o pleito requerido, eis que não se 

trata de motivo justo a ensejar a dilação pretendida, bem como que, no 

compulsar dos autos, verifico que já transcorreu mais de cinco meses 

desde o petitório sem qualquer manifestação da requerida;

II – Com efeito, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, com as baixas e 

anotações estilares.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 101866 Nr: 8851-25.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYCON JÚNIOR HEIDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A, CREDICARD CITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT, VILSON BAROZZI - OAB:6791-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19023-A, JOSÉ EDGARD 

DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:OAB/SP 126.504, NILTON ARRUDA 

MORENO - OAB:5415/MT, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:OAB/MT 

16.940-A

 Vistos, etc.

CUMPRA-SE conforme determinado às f. 257.

Nesta senda, determino nova e IMEDIATA expedição de ofício ao 

Departamento de Depósitos Judiciais, solicitando, com as cautelas e 

homenagens de estilo, a vinculação do valor bloqueado ao presente feito, 

isto em prazo mais exíguo possível, visando possibilitar a identificação da 

quantia, sua vinculação ao processo e a expedição de Alvará Judicial em 

favor das partes.

Deverá também ser informado o valor bloqueado e transferido, devendo 

ainda referido ofício ser acompanhado de cópia do Detalhamento de 

Ordem Judicial de Bloqueio de Valores (f. 136/142).

I - Com o aporte da informação alhures, volte-me IMEDIATAMENTE 

concluso para análise do pedido de expedição de alvará formulado pelas 

partes.

II – Expeça-se o necessário, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 110555 Nr: 2933-06.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINOWIDIA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAMENTAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, EWERSON 

JOEL POLETO, SILVANA APARECIDA POLETO, JOÃO GEQUELIM POLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT, LEONARDO DIAS FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que às f. 77/78 foi DEFERIDO o pedido de 

DESCONSIDERAÇÃO da PERSONALIDADE JURÍDICA, para atingir bens em 

nome dos sócios da empresa do executado, ACOLHO o postulado ás f. 

169, sendo assim, DETERMINO a citação dos mesmos, nos endereço 

declinado nos autos (Rua: Rio Grande do Norte, nº. 181, Bairro: Itaqui/PR, 

CEP: 83.604-180, Campo Largo/PR), isto através da expedição de carta 

precatória.

Devidamente citados os sócios, e não havendo manifestação destes no 

prazo de 10 (dez) dias, INTIME-SE o exequente para que requeira o que de 

direito para prosseguimento da execução, isto no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do artigo 53, § 4º 

da Lei n.º 9.099/95.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 100840 Nr: 7875-18.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO EMANUEL DURÃES NAZARÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRI ORGANIZAÇÃO E COBRANÇA LTDA, 

DUQUE DE CAXIAS CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO, SERASA S.A., MARIA INES 

PASQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, EDNEY LUIZ 

HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, NAIRANA 

GRASIELA ZANZARINI RODRIGUES - OAB:15872-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA MIYUKI DOTE - 

OAB:172362/SP, BRUNO JIVAGO BUDNY - OAB:11626/MT, MIRIAN 

PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104.430 SP

 Vistos etc.

Em consonância com o enunciado n.º 37 do Fonaje, in verbis:

“ENUNCIADO 37 - Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se 

aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil.”

Dessa forma, defiro pedido da autora, expeça-se edital para citação da 

executada MARIA INES PASQUINO, devendo o mesmo ser afixado na 

sede do Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 

15 (quinze) dias, nos termos da decisão proferida às f. 404/406.

Conste, ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de 

bens à penhora no prazo de 15 (quinze) dias, proceder-se-á ao arresto 

de bens.

Intimem-se. Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 73430 Nr: 1905-08.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRO JOSÉ SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO HASSELSTRON MARCENARIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da petição de f. 16, com fulcro no art. 112 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada, PESSOALMENTE, para no 

prazo de 10 (dias), informar novo advogado para defender seus 

interesses, ou manifestar no que entender de direito, sob pena de 

preclusão.

Transcorrido o prazo, sem ou manifestação, CERTIFIQUE-SE e voltem 

conclusos.

Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA 

de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO.

Intime-se.

Cumpra-se.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 82944 Nr: 416-96.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIMAR GONZAGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 
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NOVACZYK - OAB:5346-B/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258-A

 Vistos, etc.

Diante do petitório acostado às f. 126, bem como considerando a juntada 

dos extratos da Conta Única em f. 127/128, determino a INTIMAÇÃO da 

parte requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que 

entender de direito, sob pena de preclusão.

Transcorrido o prazo alhures, em caso de inércia,expeça-se o competente 

Alvará, conforme já determinado à fl. 105.

Após, de tudo certificado, intimem-se as partes para ciência e remetam-se 

os autos ao arquivo.

 Caso haja manifestação, concluso para deliberação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 96882 Nr: 3880-94.2008.811.0015

 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: COMERCIAL ELÉTRICA PARANAVAI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA MARLENE FRAGA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MORAES DE JESUS - 

OAB:OAB/MT 9479-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 Vistos, etc.

I – DEFIRO o petitório de fls. 113, até porque já determinado através de 

sentença às fls. 68. Sendo assim, cumpra-se conforme requerido pela 

exequente, no sentido de desentranhar o cheque acostado às fls. 21, 

consignando que a parte autora deverá substituir o documento com a 

respectiva cópia;

II – CERTIFIQUE-SE a secretaria de vara, quando da entrega à exequente 

Nilza Marlene Fraga Moreira;

III - INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e SERASA, uma vez 

que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a parte diretamente 

realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição 

da referida certidão, pela Secretaria da Vara;

IV – CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da sentença de fls. 111-112 e, 

em nada sendo requerido, remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as 

anotações estilares.

Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 78940 Nr: 7296-41.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - INDEFIRO o pedido de expedição de ofício ao SPC e SERASA, uma vez 

que, entendo, salvo melhor juízo, que deverá/poderá a parte diretamente 

realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente expedir uma 

CERTIDÃO DE DÍVIDA, o que desde já AUTORIZO/DETERMINO a expedição 

da referida certidão, pela Secretaria da Vara;

II - Ademais, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, confira profícuo prosseguimento ao feito, requerendo o que de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento;

III – Outrossim, CUMPRA-SE o despacho de fls. 111.

Serve a presente decisão como MANDADO/CARTA DE INTIMAÇÃO E 

CITAÇÃO/OFÍCIO E CARTA PRECATÓRIA.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012273-56.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOS SANTOS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO FERREIRA LIDORIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIA RYBA DE OLIVEIRA OAB - MT0016134A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012273-56.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: SILVIA DOS SANTOS ALVES 

EXECUTADO: ORIVALDO FERREIRA LIDORIO Vistos, etc. 1. DEFIRO a 

pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos 

autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, 

INTIME-SE o executado, através de mandado, para se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça 

procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, 

ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, 

constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de 

propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve 

a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de 

INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007950-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FAXO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007950-88.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL FAXO DE ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, 

etc. Compulsando os autos verifico que a parte reclamante pretende o 

deferimento da tutela de urgência, trazendo os elementos que entende 

necessários à comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o 

requerente que sempre morou e trabalhou como engenheiro civil na cidade 

de Sinop-MT e que possui conta telefônica perante a Telefônica Brasil S.A 

(VIVO) e que não possui relação jurídica com as requeridas. Contudo, 

verbera que em 08/08/2018, providenciou extrato de negativações, onde 

constou restrição de seus dados, efetuadas pelas requeridas. Estende 

afirmando que desconhece a origem dos débitos, sendo ainda, que a ré 

Telefônica Brasil alterou seu endereço para a cidade de Vila Velha-ES, 

local em que nunca residiu. Por derradeiro, o autor pugna pela antecipação 

da tutela, para que seja excluída a negativação de seus dados, ao 

argumento de que o débito é indevido, uma vez que não possui relação 

jurídica com as requeridas e que desconhece a origem do débito, eis que 

nunca solicitou qualquer abertura de conta ou utilizou os serviços 

prestados pelas empresas promovidas. Pois bem. Sabe-se que a tutela de 

urgência deve corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado 

se a ação for julgada procedente, devendo estar apta a assumir os 

contornos de definitividade pela superveniência da sentença. O novo 

Código de Processo Civil, que unificou os institutos da tutela cautelar e 

tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 
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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. 

Ausente um dos requisitos autorizadores da concessão, não há como 

acolher o pedido de tutela antecipada na inicial. Da análise acurada do 

caso em tela, não visualizo o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, sendo certo que, conforme se verifica do extrato do SERASA 

juntado pelo reclamante, o mesmo possui outras anotações de restrição 

em seu nome, razão pela qual a concessão da tutela para exclusão ora 

pretendida não surtiria qualquer efeito prático, uma vez que o requerente 

permaneceria negativado em razão de outras anotações existentes, 

restando assim ausente o perigo na demora. Assim sendo, “in casu”, não 

foi possível auferir um juízo de certeza, mas sim um juízo de probabilidade, 

restando, pois, temerário o deferimento da medida de urgência. Assim, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consignando que 

a mesma poderá ser concedida por ocasião da sentença em caso de 

procedência da demanda. Considerando a verossimilhança da alegação 

feita pelo reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, 

inciso VIII da Lei Consumerista. Ademais, cite-se e intime-se a reclamada 

para comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 13 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007509-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLADES RIBEIRO MUELLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007509-10.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GLADES RIBEIRO MUELLER 

REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz a requerente que é servidora pública 

estadual e que efetuou contrato de financiamento de veículo da marca 

Hyundai, junto à financeira requerida, onde pactuou 24 parcelas iguais e 

sucessivas no valor de R$ 1.337,14. Verbera que o valor da primeira 

parcela foi quitada em dia, porém, quando do vencimento da segunda 

parcela em 10/06/2018, por motivos na conta bancária, acabou atrasando 

o pagamento, oportunidade em que se dirigiu até a concessionária Hyundai 

e foi informada que para a regularização da parcela, deveria entrar em 

contato com a financeira requerida. Afirma que a preposta da 

concessionária lhe forneceu o telefone para contato. Narra a autora que 

em 15/06/2018 entrou em contato com a requerida, cujo atendente se 

identificou como funcionário da empresa ré, momento no qual, o atendente 

enviou boleto bancário via e-mail para o pagamento, sendo que procedeu 

à quitação no valor e na data constantes no referido boleto. Salienta que 

após alguns dias, recebeu ligação da empresa requerida, cobrando o 

pagamento da segunda parcela. Estende afirmando que diante da 

cobrança, enviou para o e-mail da requerida o boleto e o comprovante de 

pagamento, contudo, as cobranças não cessaram. Aduz que após e-mail, 

contatos e telefones, a requerida informou à autora que o boleto quitado 

em relação à segunda parcela era falso, fruto de golpe aplicado por 

golpistas especializados. Por fim alega que, muito embora tenha procedido 

da maneira informada pela concessionária, ao entrar em contato pelo 

número fornecido através desta, registrou boletim de ocorrência e 

reclamação junto ao Procon. Entretanto, as cobranças por parte da 

requerida persistiram, sendo que em 27/07/2018 a requerida acabou por 

incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total do 

financiamento, ou seja, R$ 29.417,08. Por derradeiro, a autora pugna pela 

antecipação da tutela, para que seja excluída a negativação de seus 

dados, ao argumento de que o débito é indevido, uma vez que não pode 

arcar com o ônus de responsabilidade da requerida, já que foi orientada a 

pagar o boleto emitido pelos seus próprios atendentes. Pois bem. 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 requisitos da tutela 

cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. 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 o débito em discussão deve ser 

concedida a tutela, tendo em vista que trata-se de medida reversível e não 

há dano inverso, bem como que a demanda versa acerca de direito 

consumeirista, onde há a inversão do ônus probatório, devendo, portanto, 

a requerida demonstrar a legalidade da inclusão da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito. Diante disso, entendo, por bem, pelo DEFERIMENTO 

da TUTELA de URGÊNCIA. I - Sendo assim, com fulcro no artigo 300 do 

Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, DEFIRO a tutela 

especifica DETERMINANDO a EXCLUSÃO do nome da autora nos 

cadastros de proteção ao crédito, ao passo que determino a INTIMAÇÃO 

da requerida para que cumpra a presente decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar o nome do 

reclamante até ulterior deliberação deste juízo; II - EXPEÇA-SE ofício ao 

SERASA, solicitando o cumprimento da presente decisão; III - Consigno 

que, no que tange ao pedido de declaração de inexistência do débito, será 

apreciado no momento da sentença de mérito, após a formação do 

contraditório; IV - Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo 

reclamante e sua hipossuficiência, aplico a inversão do ônus da prova 

neste feito, o que faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei 

Consumerista; V - Sem prejuízo do exposto, cite-se a reclamada para 

comparecimento em audiência, oportunidade em que poderá oferecer 

defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo 

de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Cumpra-se, servindo a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 

CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 13 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012727-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LOTHARIO HERMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA APARECIDA LIMA OAB - MG143864 (ADVOGADO)

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RAPHAEL DEL SANTO LOPES (REQUERIDO)

1010 LENHA E ARTE DO NORTE RESTAURANTE EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALISSON BRAGAGNOLO OAB - RS0082720A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012727-65.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MAURO LOTHARIO HERMES 

REQUERIDO: PAULO RAPHAEL DEL SANTO LOPES, 1010 LENHA E ARTE 

DO NORTE RESTAURANTE EIRELI 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, 
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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, 13 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011054-76.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOEL PRUDENCIO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO)

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO)

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO)

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT0017046A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8011054-76.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: NOEL PRUDENCIO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1. Tendo 

em vista que o executado até o presente momento não quitou a dívida, 

bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a ser 

penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 13 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013015-47.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013015-47.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: CLARO S.A. EXECUTADO: 

MARIA APARECIDA DOS SANTOS 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, 13 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MATEUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1000621-93.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GELSON MATEUS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: JULIANA CARDOSO DOS SANTOS 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, 13 de agosto de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013319-46.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA CENTENA DUARTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8013319-46.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ALGODAO DOCE COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: SILVIA HELENA 

CENTENA DUARTE Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do 

executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o 

executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 
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encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005615-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISNEI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZA ELIAS DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANA APARECIDA CENEDESE OAB - MT0017823A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005615-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: FRANCISNEI MARTINS 

REQUERIDO: MARIZA ELIAS DA CUNHA Vistos, etc. Os autos vieram 

concluso para apreciação do petitório de ID. 10232638, em que a parte 

requerente postula pela EXCLUSÃO de Janaina Elias dos Reis do polo 

passivo do presente feito. Pois bem. Considerando que a segunda 

requerida ainda não fora citada (ID. 9742225), bem como que a parte 

requerente pugna pela desistência do prosseguimento da demanda em 

face desta, DEFIRO o pleito autoral, ao passo que determino a EXCLUSÃO 

da requerida JANAINA ELIAS DOS REIS do polo passivo da ação. À vista 

disso, na intenção de conferir impulsionamento ao feito, DESIGNE-SE 

NOVA DATA para realização da audiência de conciliação, de acordo com 

a pauta deste juízo e INTIMEM-SE as partes para comparecimento, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada. 

Oportunamente, tornem os autos conclusos para deliberação. Sirva o 

presente como MANDANDO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO; Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 

de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-67.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE BUENO FERNANDES OAB - MT0013064S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESKEMA IMAGENS E FOTOGRAFIAS (REQUERIDO)

DELISMAR PEREIRA DE SOUSA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010438-67.2013.8.11.0015. REQUERENTE: CLAUDETE APARECIDA 

RIBEIRO REQUERIDO: ESKEMA IMAGENS E FOTOGRAFIAS, DELISMAR 

PEREIRA DE SOUSA - ME Vistos, etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do 

executado pelo sistema RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 2. Caso constate-se frutífera a constrição, INTIME-SE o 

executado, através de mandado, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça procederá com 

a avaliação do bem objeto da constrição, certificando, ainda, se o mesmo 

encontra-se na posse do executado; 3. Caso contrário, constatando-se 

infrutífera a pesquisa via RENAJUD, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indique bens de propriedade do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 9.099/95. Serve a presente como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e 

CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020196-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRAZZINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8020196-02.2015.8.11.0015. REQUERENTE: TECNO BOMBAS LTDA - ME 

REQUERIDO: PETRAZZINI TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME Vistos, 

etc. 1. DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema 

RENAJUD, JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se 

frutífera a constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para 

se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. 

Oficial de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012145-02.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIVISTON DA SILVA MENEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO GABRIEL PERSZEL NETO OAB - MT0015315A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012145-02.2015.8.11.0015. REQUERENTE: LIVISTON DA SILVA 

MENEGALI REQUERIDO: SOLANGE ALVES DE ARAUJO Vistos, etc. 1. 

DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011321-77.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA FERREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CONCEICAO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 
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8011321-77.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: JUSCELINA FERREIRA DOS 

SANTOS EXECUTADO: RENATO CONCEICAO DA SILVA Vistos, etc. 1. 

DEFIRO a pesquisa de veículos do executado pelo sistema RENAJUD, 

JUNTE-SE aos autos cópia da operação; 2. Caso constate-se frutífera a 

constrição, INTIME-SE o executado, através de mandado, para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que o Sr. Oficial 

de Justiça procederá com a avaliação do bem objeto da constrição, 

certificando, ainda, se o mesmo encontra-se na posse do executado; 3. 

Caso contrário, constatando-se infrutífera a pesquisa via RENAJUD, 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 

bens de propriedade do executado passíveis de penhora, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, consoante artigo 53, § 4º da Lei n.º 

9.099/95. Serve a presente como MANDADO/OFÍCIO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009406-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DA COSTA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009406-10.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FELIX COMERCIO DE 

PRODUTOS OTICOS LTDA - ME EXECUTADO: JOSUE DA COSTA SANTOS 

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, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002685-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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: 1004442-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN JOSE HORST ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000630-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002191-17.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCOM JHONATAN PIRES (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

 

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: 1010535-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA PAULINO (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 SENTENÇA Processo: 

1010535-50.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ANA PAULA CORREA 

PAULINO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. 

Compulsando os autos, não vislumbro a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela parte sucumbente, uma vez que não 

houve incoerência lógica entre a fundamentação da sentença e sua 

conclusão. In casu, não existe qualquer omissão que deva ser suprida, 

obscuridade ou contradição que deva ser dirimida, conforme já ressaltado. 

CONSIGNO, portanto, que pretende o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO 

do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO 

ENCONTRA PALCO em SEDE de EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A 

propósito, cumpre destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 

em casos semelhantes, consoante decisão que segue abaixo ementada: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE 

MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à 

reforma do julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para 

as entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined). No mesmo sentido, recente julgado: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - 

INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – 

IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO 

CPC/15 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A interposição de 

embargos de declaração deve observância ao disposto no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, não tendo o condão de renovar discussão 

acerca do que já foi decidido nos autos. 2. Em verdade, pretende a parte 

embargante rediscutir o mérito recursal, pretensão que é vedada na via 

dos embargos declaratórios. 3. Inexistindo no acórdão a omissão e 

contradição ventilada, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se, na 

íntegra, a decisão hostilizada. 4. Recurso conhecido e improvido. 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 17/03/2017 - 17/3/2017 Embargos de 

Declaração Ap. ED 00248540720118080024 (TJ-AM). Por estas 

considerações, resta evidente a impossibilidade de acolhimento do 

presente recurso, pois pretende a Embargante rediscutir matéria já 

decidida, e tumultuar a relação processual, impedindo a executoriedade do 

comando judicial. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, 

OMISSÃO ou DÚVIDA na sentença objurgada, mantendo-a da forma que 

fora lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. 

SINOP, 13 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011020-67.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELTON MIGUEL ANSCHAU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIRO CARVALHO COSTA (EXECUTADO)

NEWCON CONSTRUCOES E TERCEIRIZACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLO ADRIANO VENCIO VAZ OAB - GO0013891A (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. 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: 1006258-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUSTECLINIO LOPES DE FARIAS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(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 
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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: 1005481-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 além de 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$9,05 (nove reais e 

cinco 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: 1004414-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. BARETTA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOISA PAULA DECHANTTE (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: 1005480-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a parte Autora. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. 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 e cópia dos documentos 

pessoais no momento da contratação além de 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$969,26 (novecentos 

e sessenta e nove reais e vinte e seis 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: 1003054-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MACHAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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. 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 
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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: 8013372-27.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. RODRIGUES & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JOSE HECK (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: 8013128-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA EMILY MARCAL DA SILVEIRA (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: 1001192-64.2016.8.11.0015

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:

MIZAEL LEDESMA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 
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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: 1004937-81.2018.8.11.0015

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:

MARIA DA PENHA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 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: 1004936-96.2018.8.11.0015

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:

MARIA INEZ BARROS DE OLIVEIRA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004866-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S (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: 1006365-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MAZARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS OAB - MT24071/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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012831-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE CAMARGO (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, 
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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: 1013710-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZ DE AMORIM DIAS & AMORIM DIAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA APARECIDA SEIXAS (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002617-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PEREIRA DE MACEDO 77413938120 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR JUSTINO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013746-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE ALVES CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(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. Fundamento e decido. Compulsando os autos, não vislumbro 

a OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA ventilada pela 

parte sucumbente, uma vez que não houve incoerência lógica entre a 

fundamentação da sentença e sua conclusão. Ademais, pretende a 

Recorrente reabrir discussão de matéria já decidida, o que é inadmissível 

em sede da espécie recursal manejada. “In casu”, não existe qualquer 

omissão que deva ser suprida, obscuridade ou contradição que deva ser 

dirimida, conforme já ressaltado. CONSIGNO, portanto, que o que pretende 

o EMBARGANTE é a REDISCUSSÃO do MÉRITO, ou seja, a REDISCUSSÃO 

de ENTENDIMENTOS, a qual NÃO ENCONTRA PALCO em SEDE de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. A propósito, cumpre destacar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, 

consoante decisão que segue abaixo ementada: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento 

suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. Os Embargos 

Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão 

da matéria de mérito. 3. Hipótese em que o embargante visa à reforma do 

julgado que afastou a isenção do recolhimento de custas para as 

entidades de fiscalização profissional. 4. Embargos de Declaração 

rejeitados. (destacamos) (STJ - EDcl no REsp: 1338247 RS 

2012/0112820-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de 

Julgamento: 11/09/2013, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

30/09/2013, undefined) Por estas considerações, resta evidente a 

impossibilidade de acolhimento do presente recurso, pois pretende a 

Embargante rediscutir matéria já decidida, e tumultuar a relação 

processual, impedindo a executoriedade do comando judicial. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO ou DÚVIDA na 

sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007283-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANA DA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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. 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.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008540-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKES SILOM MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (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. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 12178336. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO pela ausência de comprovação de danos morais, bem como 

arguiu a suspensão do feito em razão da afetação da matéria pelo 

julgamento dos REsp nºs 1.525.134/RS e 1.525.174/RS. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese seus argumentos, seu conteúdo 

notoriamente busca a rediscussão de matéria de mérito, o que é incabível 

pela via pretendida. O cerne da questão cingia-se à inscrição indevida do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Não havendo 

comprovação do vínculo jurídico, o dano moral, segundo entendimento 

pacificado ocorre in re ipsa. Sendo oportuno efetuar a distinção deste 

caso concreto em relação ao afetado ao julgamento na modalidade de 

recurso repetitivo, pois além de tratarem-se de temas diversos, tal 

argumento resta prejudicada sua análise ante a operação da preclusão, 

eis que não constou no rol de argumento apresentados em sede de 

contestação. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração 

opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os 

seus termos. 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. CERTIFIQUE-SE a tempestividade do Recurso 

Inominado interposto no id nº 12355653; após retornem os autos 

conclusos para o seu recebimento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001994-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ANTONIO BACKES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

proposta por E.V. FERREIRA MARQUES - SERVICOS - ME em face de 

LEONIR ANTONIO BACKES objetivando o pagamento da importância de R$ 

1.178,33 (um mil cento e setenta e oito reais e trinta e três centavos) 

referente à prestação de serviços. 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 14481313) não compareceu à 

audiência de conciliação (id nº 14683263). Acompanhada de sua petição 

inicial a parte Requerente fez prova da origem do débito trazendo aos 

autos (id nº 12257042) as diversas Ordens de Serviço com a respectiva 

assinatura da parte Requerente. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte Requerente as importância original total 

de R$ 1.178,33 (um mil cento e setenta e oito reais e trinta e três 

centavos), devendo cada parcela ser atualizada pelo INPC a partir do 

respectivo vencimento e com a incidência de juros legais a partir da 

citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000832-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO PINHEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (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

 

Vistos, etc. Tratam-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos em face 

da sentença proferida no id nº 11276416. A parte Embargante aduziu 

OMISSÃO quanto à fixação do termo inicial para a incidência de correção 

monetária. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos 

verifica-se que os presentes embargos merecem provimento. O 

dispositivo sentencial fixou o termo inicial como sendo a data do evento 

danoso, sem contudo especificar se tal marco temporal seria à data do 

sinistro ou a data do desembolso das despesas médicas a que se 

pretende ver ressarcido. Pois bem, consonante jurisprudência pátria 

uníssona, sobretudo do C. STJ a correção monetária incide a partir do 

evento danoso, o que para o presente caso concreto representa a data 

do efetivo desembolso, posto que tratam-se do momento em que houve o 

desequílibrio financeiro cuja DAMS busca reparar. A correção monetária 

não poderá incidir a partir da data do sinistro, neste caso, pois como dito a 

reparação via DAMS busca recuperar o patrimônio perdido e não eventual 

sequela deixada pelo sinistro, como seria o caso das indenizações 

fulcrados nos incisos I e II do art. 3º da Lei nº 6.194/74. Diante do exposto, 

CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES 

PROVIMENTO para fixar o termo inicial da correção monetária como sendo 

a data dos respectivos desembolsos, mantendo a sentença em todos os 

seus demais termos. 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: 1006378-97.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR LEMES MENDONZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Conforme ata de audiência o patrono da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 
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do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011870-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALKAMIN DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 SENTENÇA Numero do Processo: 

8011870-19.2016.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA ALKAMIN DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta constato que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Ex positis, 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). EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores 

constantes na Conta Única do tribunal (mov. 6849104), proceda-se com a 

transferência em favor da parte requerente. Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. ARQUIVE-SE o 

presente feito com as respectivas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. 

Cumpra-se. AS PROVIDÊNCIAS.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004783-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004783-63.2018.8.11.0015. REQUERENTE: EDUARDO MARQUES 

CHAGAS REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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 14616822 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, 14 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011643-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO SOARES BARATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011643-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RONILDO SOARES BARATA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ressai dos autos que a parte 

requerente postula pela DESISTÊNCIA e extinção do feito (ID. 13207391). É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, 

da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores delongas, em 

cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, 

determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, por sentença, 

a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte 

requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem custas 

ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE com as 

baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 14 de 

agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004841-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BACKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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. 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 E RELAÇÃO 

JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por ADEMIR BACKES em face de BANCO BRADESCO S.A. A controvérsia 

dos autos cinge-se quanto a existência de danos morais pela inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 518 de 607



9.099/95. Decido. Apesar dos argumentos expostos pela parte 

Requerente a presente demanda não prospera. Em sua petição inicial 

afirmou genericamente que “relação jurídica pendente ou em aberto com a 

empresa”; porém, após a contestação da parte Requerida, na qual esta 

trouxe aos autos movimentação bancária de conta corrente em nome da 

parte Requerente, passou a afirmar em sede de impugnação à 

contestação “jamais teve acesso ou solicitou qualquer serviço por parte 

da empresa (negando relação jurídica)”. Ocorre que os termos vagos 

contidos na petição inicial deixam nítido o caráter dúbio de suas 

afirmações. Ora, em suas declarações iniciais negar a existência de 

relação jurídica em aberto, infere a conclusão de que esta possuia relação 

jurídica com a parte Requeria e que já encontrava-se quitada. Desta forma, 

tem-se que a parte Requerente, alterou substancialmente o teor de seus 

argumentos para amoldar-se ao teor da contestação. No caso, uma vez 

que a parte Requerida não trouxe aos autos cópia de contrato ou cópia de 

documentos pessoais, a parte Requerente passou a negar enfaticamente 

a inexistência de qualquer relação jurídica, apesar de em sua petição 

inicial, limitar-se a negar a existência de relações pendentes. Neste 

diapasão, os extratos bancários trazidos aos autos pela parte Requerida 

são provas suficientes para refutar as alegações postas na petição inicial, 

eis que evidenciam a existência de relação jurídica em aberto, o que 

frisa-se, a parte Requerente expressamente negou. Deste modo, ainda 

que aplicável às normas do Código de Defesa do Consumidor, incumbia à 

parte Requerente a prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos 

do art. 373, I, CPC. O ônus recaiu à parte Requerente, pois, como 

observado, este afirmou que não tinha relações jurídicas em aberto, e 

havendo prova em sentido diverso, era seu ônus provar que os débitos 

trazidos aos autos pela parte Requerida encontravam-se adimplidos. Por 

fim, impende salientar que a alteração da narrativa fática, tal como ocorreu 

no presente feito é conduta veda em nosso orndemanento jurídico, posto 

que implica em alteração da causa de pedir, após a citação conforme 

interpretação a “contrario sensu” do art. 329, I, NCPC. Quanto ao pedido 

de condenação da parte Requerente em litigância de má-fé, pelas provas 

contidas nos autos não se revela possível inferir com certeza pela 

existência de ato atentatório que implique em imposição de multa. Ex 

positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte Requerente 

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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 303034 Nr: 10214-32.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, MARIA DO SOCORRO BARROS 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE PIRES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR ESQUIVEL - 

OAB:MT/19.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimar o d. advogado da 

Assistente de Acusação, para que no prazo legal, apresente memoriais 

finais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 333738 Nr: 11935-82.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ERNESTO TAVARES RUBIM DE 

TOLEDO, FABIO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, IGOR MARINS RABELO, 

GILBERTO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Posto isso, em consonância com o parecer ministerial de fls. 134/136, e 

por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO os pleitos de 

revogação da prisão preventiva formulados pelos acusados PEDRO 

ERNESTO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, FABIO TAVARES RUBIM DE 

TOLEDO, IGOR MARINS RABELO e GILBERTO CARLOS DA SILVA (fls. 

119/120, 122/123, 125/126 - mídia digital à fl. 128 e 130/131 - mídia digital à 

fl. 133).Traslade-se cópia desta decisão aos autos do Inquérito Policial 

Código Apolo 334391 e, na sequência, ARQUIVEM-SE estes 

autos.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se os autuados, por 

intermédio do causídico constituído às fls. 07 e 14 dos autos em apenso 

(Código Apolo 333739).Comunique-se o Juízo da Primeira Vara Criminal 

desta Comarca sobre a prisão do autuado Gilberto Carlos da Silva neste 

feito, diante da tramitação da Ação Penal Código Apolo 252295 em seu 

desfavor. Por fim, cumpra-se o determinado no quarto parágrafo do termo 

de assentada à fl. 123, requisitando-se à Autoridade Policial a inclusão no 

objeto de investigação referente às condutas narradas no Boletim de 

Ocorrência n. 2018.243982, a prática delitiva prevista no artigo 349-A, do 

Código Penal, diante da foto encartada à fl. 116.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Sinop, 10 de agosto de 2018.Débora Roberta Pain Caldas 

Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 94764 Nr: 1791-98.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL LEMES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIDES PARRON PARRON - 

OAB:20.719

 Vistos etc. 1) Em atenção ao requerimento das partes, converto a atual 

fase do incidente de execução em diligências, para ouvir os agentes 

diretamente envolvidos nas ocorrências ligadas ao reeducando Michel 

Lemes Fernandes, de que tratam os expedientes de fls. 573/574 e 

591/623, e para tanto designo o dia 27 de agosto p.f., às 13h15min para 

as referidas oitivas; 2) oficie-se a direção da penitenciaria para que 

informe este Juízo sobre quem dos agentes participou diretamente das 

ocorrências a que se referiu anteriormente; 3) Intime-se por mandado o 

gerente do Conselho da Comunidade Sr. Magalhães para prestar 

depoimento a respeito do valor de R$784,00 (setecentos e oitenta e 

quatro) reais encontrado em poder do reeducando e 4) Após a indicação 

do nome dos agentes a serem ouvidos, expeça-se mandado de intimação 

aos mesmo, comunicando o superior hierárquico e 5) Saíram intimados o 

reeducando, o Advogado e o Promotor de Justiça. Nada mais havendo 

para constar, determinou o MM. Juiz o encerramento da presente Ata de 

Audiência, a qual foi por mim ____________ (Pablo Augusto Oss, 

Assistente digitador designado para os trabalhos de audiência) digitada, a 

qual vai devidamente lida e assinada pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 312926 Nr: 16352-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO PAGOTTO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O

 Executivo de Pena - Código Apolo 312926.

Vistos.

Trata-se de processo Executivo de Pena em que Cristiano Pagotto dos 

Reis foi condenado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de 

Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal nº1591-02.2012.811.0064, 

Código Apolo 603840, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 09 

(nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime incialmente 
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aberto, tendo a pena corporal sido substituída por uma restritiva de direito 

e multa.

Diante da vinda dos autos para esta Comarca, bem como da declaração 

de impedimento do magistrado titular da Vara de Execuções Penais, 

designo audiência admonitória para o dia 05 de Setembro de 2018, às 

13h15min.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Intime-se o reeducando e o seu advogado (procuração à fl. 33).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 03 de agosto de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 170813 Nr: 5904-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Vistos em correição.

 1- Em decorrência da correição ordinária instaurada por este Juízo, por 

intermédio da Portaria n. 002/2018, vieram-me conclusos os presentes 

autos.

 2- Inicialmente, em relação ao pedido de saída temporária formulado pelo 

reeducando, por meio de advogado constituído, acostado às fls. 290, 

tenho que perdeu o objeto em razão do decurso do tempo, razão pela qual 

deixo de apreciá-lo.

 3- Ante o teor da certidão de fl. 303, por meio da qual verifica-se que o 

reeducando, aparentemente, deixou de comparecer em juízo alguns 

meses, bem como da informação que o reeducando ausentou-se da 

comarca sem a devida autorização judicial (fls. 297/298), em observância 

ao disposto no artigo 118, § 2º da LEP, e, atento ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, designo audiência de justificação para o dia 

27 de agosto de 2018, às 15h15min.

 4- Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça, bem como a defesa, 

observando que o reeducado possui advogado constituído nos autos.

 5- Intime-se o reeducando para comparecer à solenidade.

 6- Por fim, defiro o requerido na cota Ministerial de fls. 293/293vº, 

devendo o Sr. Gestor:

-Certificar a qual mês refere-se a certidão acostada à fl. 270.

-Prosseguir no cumprimento integral do que foi determinado na deliberação 

judicial de fl. 280.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 206622 Nr: 8267-45.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHON MICHAEL PLAZZA MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos em correição.

 1- Em decorrência da correição ordinária instaurada por este Juízo, por 

intermédio da Portaria 002/2018, vieram-me conclusos os presentes autos.

2- Defiro o requerido pela defesa no petitório de fls. 287/287vº e pelo 

Promotor de Justiça, em seu r. parecer Ministerial de fl. 288, e, 

considerando que o reeducando JHON MICHAEL PLAZZA MONTEIRO, 

aparentemente, deixou de recolher-se em sua residência no período 

noturno, e ainda, praticou fato definido como crime doloso no curso da 

execução (fls. 247 e 249/273), em observância ao disposto no artigo 118, 

§ 2º da LEP, e, ainda, atento ao princípio do contraditório e ampla defesa, 

designo audiência de justificação para o dia 27 de Agosto de 2018, às 

14h45min.

 3- Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça, bem como a defesa.

 4- Intime-se o reeducando, requisitando-o à direção da Penitenciária local.

 5- Sem embargo do que foi deliberado até aqui, a fim de instruir o 

presente incidente oficie-se ao Juízo da Primeira Vara Criminal local 

solicitando cópia da denúncia oferecida em desfavor do reeducando nos 

autos de Ação Penal n. 11236-28.2017.811.0015, código 304570, bem 

como da decisão que a recebeu.

 Cumpra-se e intimem-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120721 Nr: 13097-30.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON CABRAL MOREIRA, ROSIMEIRE 

FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSIMEIRE FERREIRA LEMES, CNPJ: 

02368666133, Inscrição Estadual: 001828750. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

denúncia para o fim de CONDENAR ADAILTON CABRAL MOREIRA, 

brasileiro, solteiro, pedreiro, RG n° 23441372 SSP/MT, CPF nº 

563.199.593-04, nascido em 08/01/1974, natural de Codó/MA, filho de 

Jose de Ribamar Moreira e Otilia Cabral Moreira, residente e domiciliado 

Avenida das Sibipirunas, nº 1842, em Sinop/MT e ROSIMEIRE FERREIRA 

LEMES, brasileira, solteira, RG n° 001828750, CPF n° 023.686.661-33, 

nascida em 21/04/1987, natural de Nobres/MT, filha de Neyde Ferreira 

Lemes, residente e domiciliada na Rua Santiago de Almeida, s/n.º, Bairro 

São José, em Nobres/MT nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, 

ambos da Lei nº. 11.343/2006.Em respeito ao preceito constitucional 

esculpido no artigo 5º, inciso XLVI, da CF/88, passo a dosar a pena a ser 

imposta aos réus, observando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

CP, as circunstâncias legais (atenuantes e agravantes) e as causas de 

diminuição ou aumento de pena.Quanto a pena imposta ao réu ADAILTON 

CABRAL MOREIRAPois bem. Quanto a culpabilidade é normal à espécie 

nada tendo que se valorar. Não há registro de antecedentes criminais. Não 

há elementos nos autos para aferir sua conduta social e a sua 

personalidade. O motivo da infração foi ditado pelo desejo de auferir lucro 

fácil, às custas da degradação físico-psíquica alheias. Quanto as 

circunstâncias do crime não há nada relevante a se considerar. As 

consequências são nefastas para nossa sociedade, a cada dia mais 

exposta aos delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.Assim, 

fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, não há a presença de 

circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.Finalmente, na terceira etapa 

da dosimetria da pena, vislumbro a presença de causa de diminuição de 

pena prevista no § 4º, do artigo 33 da novel Lei de Entorpecentes, razão 

pela qual diminuo a pena em 1/2, ante a elevada quantidade de drogas 

(29,60g de pasta base de cocaína), atingindo a pena de 02 (dois) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias 

multa.Ainda na presente fase, nota-se a presença da causa de aumento 

prevista no artigo 40, inciso III, da lei n°11.343/2006, razão pela qual 

aumento a pena em 1/6, chegando a pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) 

meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.De 

acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o 

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de 

prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial 

do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.No que tange 

ao regime inicial de cumprimento de pena, em atenção ao julgamento 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n°111840, em 

27/06/2012, no qual o Plenário da Suprema Corte declarou, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei. 
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8.072/90, com redação dada pela Lei n°11.464/2007, que determinava o 

regime inicial fechado para o cumprimento de pena por crime de tráfico e 

com fundamento no princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso 

XLVI), aplico no caso em comento as regras gerais estabelecidas no 

artigo 33, do Código Penal Brasileiro.Dessa forma, o regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, com fundamento no artigo 33, §2°, 

alínea “c”, do Código Penal.Deixo de aplicar a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do 

Código Penal, por entender que tal medida não é recomendável ao caso 

concreto em razão de ela não ser adequada e/ou suficiente para 

promover a recuperação do condenado. Quanto a pena imposta à ré 

ROSIMEIRE FERREIRA LEMESPois bem. Quanto a culpabilidade é normal à 

espécie nada tendo que se valorar. Não há registro de antecedentes 

criminais. Não há elementos nos autos para aferir sua conduta social e a 

sua personalidade. O motivo da infração foi ditado pelo desejo de auferir 

lucro fácil, às custas da degradação físico-psíquica alheias. Quanto as 

circunstâncias do crime não há nada relevante a se considerar. As 

consequências são nefastas para nossa sociedade, a cada dia mais 

exposta aos delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.Assim, 

fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, não há a presença de 

circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.Finalmente, na terceira etapa 

da dosimetria da pena, vislumbro a presença de causa de diminuição de 

pena prevista no § 4º, do artigo 33 da novel Lei de Entorpecentes, razão 

pela qual diminuo a pena em 1/2, ante a elevada quantidade de drogas 

(29,60g de pasta base de cocaína), atingindo a pena de 02 (dois) anos e 

06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias 

multa.Ainda na presente fase, nota-se a presença da causa de aumento 

prevista no artigo 40, inciso III, da lei n°11.343/2006, razão pela qual 

aumento a pena em 1/6, chegando a pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) 

meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.De 

acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o 

juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de 

prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial 

do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do 

período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de 

cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.No que tange 

ao regime inicial de cumprimento de pena, em atenção ao julgamento 

proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n°111840, em 

27/06/2012, no qual o Plenário da Suprema Corte declarou, 

incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei. 

8.072/90, com redação dada pela Lei n°11.464/2007, que determinava o 

regime inicial fechado para o cumprimento de pena por crime de tráfico e 

com fundamento no princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso 

XLVI), aplico no caso em comento as regras gerais estabelecidas no 

artigo 33, do Código Penal Brasileiro.Dessa forma, o regime inicial de 

cumprimento da pena será o aberto, com fundamento no artigo 33, §2°, 

alínea “c”, do Código Penal.Deixo de aplicar a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direito, prevista no artigo 44 do 

Código Penal, por entender que tal medida não é recomendável ao caso 

concreto em razão de ela não ser adequada e/ou suficiente para 

promover a recuperação da condenada. Deixo de condenar os acusados 

no pagamento das custas judiciais, posto que foram assistidos pela 

Defensoria Pública.Em tempo, determino sejam cumpridas as providências 

previstas no artigo 50, §3° e seguintes da lei n°11.343/2006, se ainda não 

realizadas, no tocante às substâncias entorpecentes apreendidas.No 

tocante aos valores apreendidos, cujo comprovante encontra-se 

colacionado aos autos à fl. 43, determino o seu perdimento em favor da 

União, observando-se, após o trânsito em julgado, as medidas previstas 

no artigo 63, da lei n°11.343/2006.Com fulcro no artigo 63, da lei 

11.343/20069 e 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal determino o 

perdimento dos bens descritos à fl. 76 em favor da União, devendo ser 

tomadas todas as providências previstas no §4º, do artigo 63, da Lei de 

Drogas. Em tempo, determino, ainda, a restituição somente dos 

documentos apreendidos nos autos em nome dos réus ADAILTON 

CABRAL MOREIRA e ROSIMEIRE FERREIRA LEMES.Transitada em julgado, 

expeça-se a competente guia de execução de pena, acompanhadas das 

peças necessárias para o encaminhamento à Vara de Execuções Penais, 

bem como ofício aos órgãos de registro, na forma de costume, inclusive 

ao Cartório Distribuidor e o Instituto Nacional de Identificação e ao Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso.Formados os competentes 

executivos de pena, arquive-se o presente feito.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Sinop/MT, 04 de novembro de 2015.Rosângela 

Zacarkim dos SantosJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 13 de agosto de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321245 Nr: 3879-60.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DOS SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.691 da CNGC/MT, que abro vista dos autos ao advogado do réu para, no 

prazo legal, apresentar alegações finais, nos termos da ordem judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 298760 Nr: 7637-81.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA LODI RISSINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MACHADO - 

OAB:11701/MT

 Certifico, em cumprimento à decisão de fls. 53/56, que, conforme e-mail 

acostado na fl. 101 dos autos, o réu encontra-se recolhido na 

Penitenciária Ferrugem e foi expedido ofício à Penitenciária comunicando 

acerca deste PEP (item 2). A FAC encontra-se acostada nas fls. 58/60 

(item 22) e o cálculo de pena na fl. 61 (item 4). As partes foram ouvidas 

nas fls. 62 e 70.

Certifico, ainda, em cumprimento à decisão de fls. 94/v, procedi à 

elaboração de novo cálculo de pena e encaminho os autos às partes para 

manifestação.

Certifico, por fim, que as decisões de fls. 53/56 e 94/v foram integralmente 

cumpridas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 303323 Nr: 10392-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO JÚNIOR MENDES SOARES, RIBAMAR 

JÚNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES, JUNIOR GLEISON SOUZA TOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KARLA BRANDI 

HOHLENVERGER - OAB:17.584, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Considerando que a ilustre Defensora Pública que atua perante este Juízo 

informou que estará em usufruto de férias compensatórias no período 

compreendido entre 20 a 24 de agosto de 2018 (Ofício nº 

118/2018/1ªDPCS), redesigno a audiência de inquirição da testemunha 

João Batista Alves Borba para 28.8.2018 (terça-feira), às 16:45 horas.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 321825 Nr: 4222-56.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO ROBERTO JOÃO, JIHAD MOHAMED 

CESAR LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 
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SILVA - OAB:OAB-MT 21678, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT, LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 20024/O

 Embora constitucionalmente assegurado (CRFB, art. 5º, XII) o sigilo da 

correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas não é absoluto.Assim como a interceptação 

telefônica (Lei nº 9.296/96), a quebra do sigilo de dados e comunicações 

telefônicas é autorizada quando necessária para prova em investigação 

criminal ou instrução processual penal, notadamente em se tratando de 

crimes punidos com pena de reclusão e estando presentes indícios 

suficientes da autoria delitiva.Diante disso, defiro o pedido formulado pelo 

Ministério Público em 09.7.2018 (fls. 133/135) e determino o 

“encaminhamento dos aparelhos celulares apreendidos nos presentes 

autos à POLITEC – Coordenadoria de Criminalística, com a finalidade de 

que seja realizada perícia técnica, visando a degravação de dados 

relacionados aos registros existentes nos referidos aparelhos, tais como: 

vídeos, ligações telefônicas, agenda e MENSAGENS, que tenham relação 

com o tráfico de entorpecentes (compra, venda, oferta de drogas, etc).” 

[sic].Dando prosseguimento ao feito, considerando que este magistrado irá 

participar do 1º Encontro do Sistema de Justiça Criminal de Mato Grosso, 

que ocorrerá na Escola Superior da Magistratura nos dias 30 e 31 de 

agosto, em Cuiabá/MT, redesigno a audiência de inquirição da testemunha 

Andriele Almeida da Silva para 25.9.2018 (terça-feira), às 14:45 

horas.Reitero que a testemunha deve ser intimada no endereço indicado 

pelo Ministério Público em 18.6.2018 (f. 116).Requisite-se o laudo pericial 

definitivo da substância entorpecente apreendida, juntando-o aos 

autos.Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 327562 Nr: 7960-52.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACILDA VENEZIAN DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

BELATTI - OAB:OAB/SP 197127

 Diante do teor da certidão lavrada pelo oficial de justiça em 29.6.2018 (f. 

25), solicite-se ao juízo de origem informar o endereço atualizado da 

testemunha Daniel Martins nesta comarca.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, não havendo resposta, 

devolva-se ao juízo de origem, mercê do artigo 991 da CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 188681 Nr: 9979-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Certifico, em cumprimento ao item "2" foi elaborado cálculo de liquidação 

de pena da reeducanda, e, em cumprimento ao item "3", encaminho os 

autos ao Ministério Público e, posteriormente, à defesa para manifestação.

Comarca de Várzea Grande

Comarca de Várzea Grande

Portaria

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 RECURSOS HUMANOS

 PORTARIA N.º 173/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº. 04/90;

 RESOLVE

Art. 1º - Retificar em parte a Portaria n.º 171/2018, referente a designação 

da servidora EDITH GARCIA, Analista Judiciária, matrícula n.º 21710, para 

responder pelo cargo de Gestora Judiciária, da Secretaria da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões, ONDE SE LÊ: no período de 3 a 9 

de setembro de 2018, LEIA-SE: no período de 3 a 12 de setembro de 2018. 

Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

e . Tribunal de Justiça.

 Várzea Grande, 8 de agosto de 2018

 Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

 PORTARIA N.º 174/2018/RH

O doutor LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro em Substituição Legal, da Comarca de Várzea Grande Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

 Considerando os termos do Cia n.º 0150559-93.2017.8.11.0000.

 RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER à servidora MARINÊS DE TONI SANTOS, Técnica 

Judiciária , matrícula n.º 4750, lotada na 4ª Vara Criminal, redução no 

horário de trabalho, para 3 (três) horas diárias, pelo período de 01 (um) 

ano, com efeitos retroativos a partir de 17 de janeiro de 2018 a 17 de 

janeiro de 2019, conforme laudo pericial em anexo em razão de 

acompanhamento de tratamento médico de seu filho Lucas de Toni dos 

Santos. Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do egrégio Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 8 de agosto de 2018

 Luis Otávio Pereira Marques

Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 11398-62.2017.811.0002 – CÓDIGO 495595

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. ANTÔNIO SÉRGIO DE ALMEIDA FILHO, 

OAB/MT N.º 13548, patrono do VALDOMIRO ZANATTA, para que, 

querendo, no prazo de 10(dez) dias, manifeste sobre 

documentos/informações constante nos Autos de Pedido de Providências 

ID. 495595, em trâmite na Diretoria do Foro da comarca de Várzea Grande.

 Processo n. º 21287-16.2012.811.0002 – CÓDIGO 300613

 INTIMAÇÃO DO DR. JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, OAB/MT 

N.º 16168-A, para que tome ciência que o processo n. º 

21287-16.2012.811.0002 – CÓDIGO 300613, da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

894 A, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 17/07/2018.

  

Processo n. º247/2010 – CÓDIGO 240998

 INTIMAÇÃO DO DR. Mackson Douglas Boabaid de Souza, OAB/MT N.º 

20.201-O, para que tome ciência que o processo n. º247/2010 – CÓDIGO 

240998, da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 1073, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 23/07/2018.

  

Processo. n º 62/2013– CÓDIGO 55017

 INTIMAÇÃO DO DR.MOHAMAD RAHM FARHAT, OAB/MT N.º2542, para 

que tome ciência que o processo n. º 62/2013 – CÓDIGO 55017, da 

Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 758, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 13/07/2018.

  

Processo n. º 255551-08.2014.811.0002 – CÓDIGO 378353

 INTIMAÇÃO DO DR. HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR, 

OAB/MT N.º 13.555, para que tome ciência que o processo n. º 

255551-08.2014.811.0002 – CÓDIGO 378353, da Terceira Vara Criminal da 

Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 1020, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 17/07/2018.

  

Processo n. º 2530-66.2015.811.0002 – CÓDIGO 385833

 INTIMAÇÃO DO DRA.VANESSA DA SILVA ALVES, OAB/MT N.º 19.155, 

para que tome ciência que o processo n. º2530-66.2015.811.0002 – 
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CÓDIGO 385833, da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 897, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 09/07/2018.

  

Processo n. º 5917-36.2008.811.0002– CÓDIGO 210125

 INTIMAÇÃO DO DR.JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO, OAB/MT 

N.º 10.200/B, para que tome ciência que o processo n. º 

5917-36.2008.811.0002 – CÓDIGO 210125, da Primeira Vara Especializada 

de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na 

caixa 1002, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em31/07/2018.

  

Processo n. º 8394-32.2008.811.0002 – CÓDIGO 212904

 INTIMAÇÃO DO DR. JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO, OAB/MT 

N.º 10.200/B, para que tome ciência que o processo n. º 

8394-32.2008.811.0002 – CÓDIGO 212904, da Segunda Vara 

Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 459, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 31/07/2018.

  

Processo n. º 13731-26.2013.811.0002 – CÓDIGO 317369

 INTIMAÇÃO DO DRA. NADIELLY GARBIN FEITOSA, OAB/MT N.º 13.940, 

para que tome ciência que o processo n. º 13731-26.2013.811.0002 – 

CÓDIGO 317369, da Terceira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 670, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 26/07/2018.

  

Processo n. º 11795-92.2015.811.0002 – CÓDIGO 400865

 INTIMAÇÃO DO DRA. ARIANA SILVA PINHEIRO, OAB/MT N.º17.573, para 

que tome ciência que o processo n. º 11795-92.2015.811.0002 – CÓDIGO 

400865, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – MT, 

arquivado na caixa 1299, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para 

retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 02/08/2018.

  

Processo n. º 2215-34.1998.811.0002– CÓDIGO 10196

 INTIMAÇÃO DO DRA. NATHANY A. MEDEIROS DE BARROS, OAB/MT 

N.º15.307, para que tome ciência que o processo n. 

º2215-34.1998.811.0002 – CÓDIGO 10196, da Segunda Vara de Família e 

Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

10196, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 06/08/2018.

  

Processo n. º 3151-39.2010.8.11.002 – CÓDIGO 241902

 INTIMAÇÃO DO DR. FABIO MOREIRA PEREIRA, OAB/MT N.º 9.405, para 

que tome ciência que o processo n. º 3151-39.2010.8.11.002 – CÓDIGO 

241902, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 610 A, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 16/07/2018.

  

Processo n. º 12413-71.2014.811.0002 – CÓDIGO 345707

 INTIMAÇÃO DO DR.PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP N.º209.551, para 

que tome ciência que o processo n. º12413-71.2014.811.0002 – CÓDIGO 

345707, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 974 A, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 02 /07/2018.

  

 Processo n. º333-85.2008.811.0002 – CÓDIGO 204253

 INTIMAÇÃO DO DR.PEDRO ROBERTO ROMÃO, OAB/SP N.º209.551, para 

que tome ciência que o processo n. º 333-85.2008.811.0002 – CÓDIGO 

204253, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea 

Grande – MT, arquivado na caixa 531 A, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 02/07/2018.

  

Processo n. º372-29.2001.811.0002 – CÓDIGO 30577

 INTIMAÇÃO DO DRA. FABIÚLA MULLER KOENIG, OAB/MT N.º22165-A, 

para que tome ciência que o processo n. º372-29.2001.811.0002 – 

CÓDIGO 30577, da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 19 /07/2018.

  

Processo n. º10473-81.2008.811.0002– CÓDIGO 215182

 INTIMAÇÃO DO DR. ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA, OAB/MT N.º 

10.464, para que tome ciência que o processo n. 

º10473-81.2008.811.0002– CÓDIGO 215182, da Primeira Vara de Fazenda 

da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 462, encontra-se 

disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme solicitação de desarquivamento protocolado em 03/08/2018.

  

Processo n. º10479-88.2008.811.0002 – CÓDIGO 215183

 INTIMAÇÃO DO DR. ÁTILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA, OAB/MT N.º 

10.464, para que tome ciência que o processo n. º 

10479-88.2008.811.0002 – CÓDIGO 215183, da Vara da Comarca de 

Várzea Grande – MT, arquivado na caixa369, encontra-se disponível na 

Diretoria do Foro para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

solicitação de desarquivamento protocolado em 03/08/2018.

  

Processo n. º 1407-53.2003.811.0002 – CÓDIGO 55247

 INTIMAÇÃO DO DR. JOSÉ MEDEIROS SANCHES JÚNIOR, OAB/MT 

N.º4.759, para que tome ciência que o processo n. º 

1407-53.2003.811.0002 – CÓDIGO 55247, da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado 

na caixa 442, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 09/07/2018.

  

Processo n. º 3313-83.2000.811.0002 – CÓDIGO 23641

 INTIMAÇÃO DO DR. FABIÚLA MULLER KOENIG, OAB/MT N.º22.165-A, 

para que tome ciência que o processo n. º 3313-83.2000.811.0002 – 

CÓDIGO 23641, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 1051, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 23/07/2018.

  

 Processo n. º 16400-81.2015.811.0002 – CÓDIGO 409601

 INTIMAÇÃO DO DR. USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO, OAB/MT N.º 

3.150-A, para que tome ciência que o processo n. º 

16400-81.2015.811.0002 – CÓDIGO 409601, da Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na caixa 

883-A, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no prazo 

de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento protocolado 

em 19/07/2018.

  

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 542220 Nr: 10978-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GESTORA ADMINISTRATIVA DA CENTRAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEUDER LIMA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Portanto, diante destes fundamentos, a improcedência do pedido de 

devolução das custas judiciais e da taxa judiciária é medida que se impõe. 

Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o Pedido de 

Providências formulado por Heuder Lima de Assis, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

pois incabíveis na espécie. Transitado em julgado, arquive-se com as 

cautelas de praxe. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333435 Nr: 2058-02.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABEL ASSUNÇÃO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - 

PRIMEIRO OFICIO, SERVENTIA DE REGISTRO CIVIL E NOTAS - NOSSA 

SENHORA DO LIVRAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14284/MT, BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:MT 12.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. INTIME-SE o requerente para esclarecer o pedido, no prazo de 05 

(cinco) dias, uma vez que os fatos noticiados e que ensejaram o bloqueio 

da matrícula determinada nos presentes autos constituem crime, 

conferindo nulidade absoluta ao ato impugnado (Escritura Pública de 

Inventário e Partilha), existindo a possibilidade de, futuramente, causar 

prejuízos a terceiros.

 Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 535111 Nr: 7295-75.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: NISALDO MACAÚBA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2ª SECRETARIA CIVEL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOVALDO ALVES DE CASTRO 

JUNIOR - OAB:19562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações e, por inexistir qualquer outra providência a 

ser adotada pela Diretoria do Foro, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

SUMÁRIO do presente Pedido de Providência, nos termos do art. 13, §3º, 

inc. II, do Provimento n.º 05/2008/CM, com as baixas e anotações de 

estilo.Comunique-se o requerente e o Juízo da 2ª Vara Cível.P.R. 

Intimem-se.Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da 

presente decisão servirá como comunicação (Ordem de Serviço n.º 

2/2017/DF).Várzea Grande-MT, 3 de julho de 2018. JONES GATTASS 

DIASJuiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008363-77.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER JOSE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUARA RAYLLINE RODRIGUES OAB - 017.755.031-78 (REPRESENTANTE)

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: 

1008363-77.2017.8.11.0002; Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva, pois a Requerida é assistida da Defensoria Pública, gozando, 

portanto, de prazo processual em dobro, sendo assim, intimo a parte 

autora, para, querendo impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005135-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. X. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. A audiência designada para o dia 14/08/2018 deverá ser 

redesignada, conforme bem ressaltou o Sr. Gestor em sua certidão de id. 

14354154, contudo, em análise à certidão da Sra. Oficiala de Justiça (id. 

14163326), o requerido, ao que tudo indica, mudou-se para a Bahia. 

Sendo assim, a fim de evitar que seja redesignada data para audiência de 

conciliação e eventualmente o requerido não compareça, decido: I- 

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 20 dias, informe o 

endereço do requerido, a fim de que seja citado e intimado para 

comparecimento. II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006659-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELY REGINA FRANCA DOS SANTOS QUEIROZ DE MEDEIROS OAB - 

MS21217 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. A. (REQUERIDO)

 

VISTOS. Trata-se de Ação de Exoneração de alimentos com Pedido de 

Tutela Antecipada c/c pedido alternativo de revisão para diminuição dos 

alimentos, sustentando, o autor Lincoln Ferreira de Araújo, em síntese, que 

foi condenado à prestação de alimentos ao Requerido FELIPE Oliveira 

Araújo no patamar de 39% do salário mínimo. Aduz que o requerido já 

completou a maioridade. Desse modo, requereu a antecipação dos efeitos 

da tutela pleiteada, a fim de exonerá-lo da obrigação alimentar ou reduzir 

os alimentos para 15% do salário mínimo. É o relatório. Decido. Entendo 

conveniente registrar, em síntese, que o dever de sustento diz respeito ao 

filho menor e vincula-se ao poder familiar (artigos. 1.566, inciso IV e 1.568 

do Código Civil). Cessado o Poder Familiar pela maioridade ou pela 

emancipação, cessa consequentemente este dever, começando daí, a 

obrigação alimentar, não mais vinculada ao pátrio poder, mas sim 

decorrente de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que 

tem seu fundamento no artigo 1.696 do Código Civil. Assim, sem confundir 

as obrigações alimentares, tem-se que com a aquisição da maioridade 

faz-se presumir não mais necessitar, o alimentado, do pensionamento. É 

certo, também, que a maioridade por si só não é excludente da obrigação 

alimentar, porém, uma vez atingida, para que a mesma permaneça, 

necessário se faz a demonstração pelo alimentado, da efetiva 

necessidade na continuidade dos alimentos, desta feita em detrimento do 

parentesco. Embora o poder familiar cesse com a maioridade do filho, e 

com isso cesse também o dever de sustento, persiste a relação parental, 

que pode, de forma excepcional, justificar a fixação ou a manutenção do 

encargo alimentar, como decorrência do dever de solidariedade. Ademais, 

a jurisprudência tem admitido a dilação do dever alimentar até a idade de 

24 anos, desde que o alimentado esteja cursando ensino médio, técnico 

ou superior, ou seja, comprove sua necessidade. No caso dos autos o 

requerido não ultrapassou a idade tida como limite e mais, o requerente 

não comprovou se o mesmo teria ingressado em ensino superior, 

tampouco se ainda necessitaria dos alimentos prestados, de forma que 

entendo que a antecipação de tutela pretendida deve ser indeferida. E 

para tanto, o Código de Processo Civil inovou ao suprimir a diferenciação 

existente entre os requisitos necessários ao deferimento da tutela cautelar 

e da tutela antecipada. Hodiernamente, o que se tem é a chamada Tutela 

de Urgência, que pode ter natureza satisfativa ou assecuratória. Para o 

deferimento da tutela de urgência exige-se (CPC/2015, artigo 300): a) 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Cassio Scarpinella Bueno, sobre 

o tema, assim leciona: “A concessão da Tutela Provisória de Urgência 

pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do 

resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir 

prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, 

ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente 

economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo 

Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24). 

Compulsando os autos, vislumbra-se a, como mencionado alhures, a 

inexistência do pressuposto que caracteriza a tutela de urgência 

provisória, consoante a prova documental acostada aos autos, eis que 
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não há subsídios suficientes para se deferir a pretensão do requerente, 

além do que, não há prova de que o requerido esteja exercendo atividade 

remunerada, ou seja, não tenha deixado de necessitar dos alimentos que 

lhe são prestados pelo pai/requerente. Nesta ótica: EXONERAÇÃO DE 

ALIMENTOS - Pedido de tutela antecipada - Indeferimento - Manutenção - 

Ausência dos pressupostos legais - As alegações da inicial retratam 

situação de penúria financeira, mas sem prova suficiente desse fato - 

Levando em conta os interesses em jogo no processo e o caráter vital da 

pensão para o custeio de necessidades básicas, nada recomenda, desde 

logo e antes de um panorama mais abrangente das provas, se proceda à 

brusca suspensão dos alimentos. Recurso não provido (TJSP - 37ª 

Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº. 990.10.277125-3 - 

Relator Desembargador Francisco Loureiro - Acórdão de 05 de agosto de 

2010, publicado no site do TJSP, sem grifo no original). 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 uma vez que paga a prestação alimentícia em 

questão, que ora pretende-se exonerar ou reduzir o percentual, o 

requerente não será ressarcido nos valores pagos, ainda que a demanda 

venha a ser julgada procedente, eis que são irrepetíveis. Portanto, não 

evidenciados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de 

modo que, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nestes 

termos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (pedido principal e 

alternativo), uma vez que ausentes os elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito invocado, forte no artigo 300, “caput”, CPC/2015. 

Determino as seguintes providências: I- Processe-se em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, inciso II). II- Cite-se o requerido, no endereço 

constante na inicial, intimando-a, no mesmo ato, para audiência de 

conciliação/mediação que designo para o dia 25/09/2018, às 16:00 horas, 

nos termos do art. 695, do CPC/2015. Intime(m)-se. III- Saliento que o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado à 

requerida o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (art. 695, 

§1º, do CPC/2015). IV- Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, do art. 334, do CPC/2015. V- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VI- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. VII- Notifique-se o 

Ministério Público. VIII- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004423-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DOS SANTOS RIGONATO BENTO (REQUERENTE)

JURANDIR RODRIGUES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Acolho o parecer ministerial de id. 14589658. II- Designo 

audiência de ratificação para o dia 25/09/2018, às 15:00 horas. III- 

Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de advogados 

e/ou defensor. IV- Notifique-se. V- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1012039-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. W. D. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. P. C. (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Considerando as circunstâncias e os fatos narrados no pedido inicial, 

os quais não fornecem elementos suficientes para a concessão do pleito 

liminar, visando ainda evitar reiteradas mudanças bruscas da situação 

fática consolidada a surtir grandiosos efeitos na vida pessoal do menor 

em mero juízo sumário de cognição, postergo a análise do pedido para 

depois de produzida a perícia técnica. III– Assim, dentro do poder geral de 

cautela, previsto no art. 297 do CPC, determino a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio do requerente e da parte requerida, sem 

prévio aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições 

econômicas, higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para 

criação e educação da criança. Em laudo circunstanciado. Prazo dez (10) 

dias. IV- Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, intimando-o, 

no mesmo ato, para audiência de conciliação que designo para o dia 

25/09/2018, às 15:30 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não comparecendo 

qualquer das partes, a partir da data da audiência terá início automático o 

prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do 

CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o Ministério 

Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002407-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO FARSULA OAB - MT18710/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONEL BRUNO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1002407-46.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CATIA LUCIA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: LEONEL BRUNO DA SILVA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) 

A QUEM POSSA INTERESSAR FINALIDADE: Parte Autora: REQUERENTE: 

CATIA LUCIA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: LEONEL BRUNO DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) a quem possa interessar FINALIDADE: 

(....) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de LEONEL BRUNO DA 

SILVA, qualificado nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 

civis, nomeando como sua curadora sua mãe, a requerente, Sra. CÁTIA 

LÚCIA DA SILVA, também qualificada nos autos, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da lei, 

bem como de promover tratamento adequado ao interditando. Inscreva-se 

a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas Naturais, 

observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 

6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio 

do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, 

pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com 

intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. 

Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. 

Sentença publicada em audiência. As partes saem devidamente intimadas. 
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Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se” E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA , digitei. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de agosto de 2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000622-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIZA FRANCISCA DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

IRANDIR DA SILVA E SILVA (TESTEMUNHA)

JOSINA GOMES DA SILVA (TESTEMUNHA)

NUBIA PEREIRA SANTANA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 

PRAZO 10 (DEZ) DIAS Dados do processo: Processo: 

1000622-49.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA DAS GRACAS DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: LEONIZA FRANCISCA DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s) a quem possa interessar FINALIDADE Sentença: "(....) 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de LEONIZA FRANCISCA 

DA SILVA, qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no 

artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos 

políticos e civis, nomeando como sua curadora sua filha, a requerente, 

Sra. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, também qualificada nos autos, que 

deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo, na forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a 

interditanda. Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de 

Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 

92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela rede mundial de 

computadores, no sítio do e. Tribunal de Justiça Estadual, na Plataforma de 

editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá pelo período 

de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 dias, observado o disposto no artigo 

755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de curatela definitiva. Isentos de 

custas. Registre-se. Sentença publicada em audiência. As partes saem 

devidamente intimadas. Após o trânsito em julgado, cumpridas as 

determinações acima, ao arquivo, com baixa na Distribuição. Cumpra-se”. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nercy ANchieta, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de agosto de 2018. NERCY ANCHIETA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000611-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTANA SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

RENE CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ONIRA CHOAI (TESTEMUNHA)

RODRIGA DA SILVA MATA (TESTEMUNHA)

CREUZA SILVA DE ARRUDA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA 10 

(DEZ) IAS Dados do processo: Processo: 1000611-20.2018.8.11.0002; 

Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[Tutela e Curatela]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELIETE SANTANA SANTOS Parte Ré: RÉU: RENE CARLOS DOS 

SANTOS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) A QUEM POSSA INTERESSAR 

FINALIDADE: Sentença: "(...) DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 1.767, inciso I, do Código 

Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de decretar a INTERDIÇÃO de 

RENE CARLOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, por incapacidade 

civil relativa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com as 

limitações previstas no artigo 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus 

demais direitos políticos e civis, nomeando como sua curadora sua mãe, a 

requerente, Sra. ELIETE SANTANA SANTOS, também qualificada nos 

autos, que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como de promover 

tratamento adequado o interditando. Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório de Registro de Pessoas Naturais, observando-se o disposto nos 

artigos 29, inciso V e 92, ambos da Lei n. 6.015/73 (LRP). Publique-se pela 

rede mundial de computadores, no sítio do e.Tribunal de Justiça Estadual, 

na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 01 

(uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias, 

observado o disposto no artigo 755, § 3º, do CPC. Lavre-se o termo de 

curatela definitiva. Isentos de custas. Registre-se. Sentença publicada em 

audiência. As partes saem devidamente intimadas. Após o trânsito em 

julgado, cumpridas as determinações acima, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição." 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, 

Nercy Anchiet, digitei. VÁRZEA GRANDE, 14 de agosto de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004936-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO OAB - MT15623/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MONTEIRO NETO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE APARECIDA GONCALVES OAB - MT4533/O (ADVOGADO)

 

1004936-38.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

para manifestar de ID 14716130, no prazo de 10 (dez) dias. Várzea 

Grande/MT, 14 de agosto de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004392-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA OAB - MT0014688A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO RODRIGUES DE MORAES (INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004392-50.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, encartar 

aos autos a declaração de dependentes do “de cujus”, habilitados junto a 

Previdência Social. Oficiem-se ao Banco do Brasil (Conta 41.041-1, 

Agência 2363-9; Conta 0046-9, Agência 13.919-X) e Caixa Econômica 

Federal para que informem, no prazo de 05 (cinco) dias, a este juízo a 
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existência de eventuais valores depositados na conta do “de cujus” 

Edivania Pedrosa Martins, RG nº. 452214, CPF nº. 346.292.701-91, data de 

nascimento: 29/06/1963, filiação: Ventura Soares Martins e Nilce Alves 

Martins. Mais. Oficie-se ainda ao Banco do Brasil para que informe os 

valores da Apólice de Seguro em nome do “de cujus”, bem ainda, oficie-se 

ao Hospital São Benedito de Cuiabá/MT para informem acerca do Contrato 

e Verbas trabalhistas. Intime-se o requerente, Arnaldo Rodrigues de 

Moraes, para carrear aos autos seus documentos pessoais. Com o aporte 

das informações nos autos, diga a parte autora e o Ministério Público. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 08 de Agosto de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403448 Nr: 13134-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO MOTTA BONIN - 

OAB:OAB-SP 331254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUNO OSCAR MENDES SILVA, Cpf: 

01246328151, Rg: 4883972, Filiação: Eliana Pereira da Silva e Luiz Oscar 

Mendes da Silva, data de nascimento: 30/09/1986, brasileiro(a), natural de 

Anápolis-GO, casado(a), desempregado, Telefone 9290-8387. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente casou com o requerido no dia 

09/02/2008, sob regime de comunhão parcial de bens, desta união 

nasceram três filhos, ocorre que por diversas razões a vida em comum já 

não é mais possivel devido vários desentendimentos entre o casal, a 

requerente já se mudou da casa onde morava com o requerido há mais de 

três meses e Dessa forma, requer a fixação de alimentos provisionais e 

definitivos, a decretação do divórcio, condenação do requerido as custas, 

citação do requerido, intimação do MP, a modificação de seu nome para o 

nome de solteira e os benefícios da AJG.

Despacho/Decisão: VISTOS etc.Cumpra-se conforme determinado às fls. 

44, eis que não localizado o requerido (fls. 52 v).Não sendo apresentada 

defesa, desde já nomeio curadora especial a Defensoria Pública que atua 

perante este Juízo, a quem deverá ser remetido o feito para manifestação. 

Em seguida, diga a parte autora e o Ministério Público.Intime-se ainda a 

parte autora, por Advogado, para atualizar o endereço de sua cliente (fls. 

62).Várzea Grande/MT, 11 de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 13 de agosto de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 370852 Nr: 20051-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES GOMES, JESSICA 

POLIANA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMÁRIO WESLEY GOMES RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 412070 Nr: 17837-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLO, PBLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 

19.841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12721

 Processo nº. 17837-60.2015.811.0002.

Código nº. 412070.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos pelo rito da coerção pessoal.

As partes manifestaram-se nos autos às fls. 57/58, pugnando pela 

suspensão do processo, para o cumprimento do acordo extrajudicial 

entabulado por eles.

Entretanto, a credora noticiou nos autos o descumprimento do ajuste pelo 

executado e requereu o decreto de sua prisão (fls. 68/69).

O Ministério Público manifestou-se pela intimação do executado para que 

no prazo legal efetuasse o pagamento das obrigações alimentícias em 

atraso, e, em caso do decurso do prazo sem o pagamento integral da 

dívida, manifestou-se favoravelmente ao decreto de prisão do executado, 

sem prejuízo da determinação do protesto do título judicial (fls. 71).

O executado foi devidamente intimado às fls. 85/86, deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para tal fim (fls. 86).

Em assim ocorrendo e considerando que o executado não cumpre 

espontaneamente sua obrigação, expeça-se de mandado de prisão pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, anotando-se no mandado o valor atualizado da 

dívida.

O executado deverá ser mantido em local diverso dos presos comuns.

O alvará de soltura será expedido somente com o pagamento integral da 

dívida em execução.

Intime-se a credora e o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 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.: 218147 Nr: 13594-20.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCSrpsmRDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 342842 Nr: 10172-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEPS, VALMIRA PEREIRA BARROS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE SEMEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL GUIMARÃES DA SILVA 

- OAB:13.173/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 527 de 607



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 312518 Nr: 8607-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Separação Consensual->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: ECDS, PFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO RODRIGUES DE SOUZA 

LIMA - OAB:18749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 8607-62.2013.811.0002.

Código nº. 312518.

VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Divórcio Consensual.

O feito foi sentenciado em data de 17/10/2013.

A sentença transitou em julgado em data de 06/11/2013.

O feito foi arquivado em 27/02/2014.

Pedido formulado pela autora, pugnando pelo desarquivamento do 

processo, bem ainda pugnou pela retificação da partilha de divórcio, eis 

que no petitório inicial e sentença faltou constar o número da matrícula dos 

imóveis, acarretando infrutíferas tentativas de fazer averbação do formal 

de partilha junto ao 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea 

Grande-MT.

 É o relatório.

DECIDO.

Defiro o pedido de retificação da partilha de divórcio, bem ainda determino 

a expedição de novo formal de partilha com a correta descrição dos 

dados registrais, recolhendo-se o anterior.

Se em poder do cartório, comunique-se a retificação e complementação do 

formal.

 Intimem-se.

Após, nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta), retornem-se ao 

arquivo.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 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.: 243509 Nr: 4587-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES PRECZEWSKI, MAIKO 

PRETCZEWSKI, ALEXANDRO PRECZEWSKI, ALEX PRECZEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO PRECZEWSKI, LAURA JANAINA 

PRETCZEWSKI, MARIA NEISIA PRETCZEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744, CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:OABMT 6260-E, RUBENS RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 426341 Nr: 25314-37.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDA, EDAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320, ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - OAB:11642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 215192 Nr: 10549-08.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPrpsmHPGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO 

FERNANDES - OAB:MT 14.115, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - 

OAB:16.214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 431706 Nr: 1957-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJGP, RGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIESI TEIXEIRA CORREA 

MORAES - OAB:17965, VANDERLEIA BATISTA TEODORO - 

OAB:19202/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO COSTA MARQUES - 

OAB:8555

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 266737 Nr: 5924-23.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THIMOTEO DE LIMA - 

OAB:7.199/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:15435-OAB/MT, 

RANIELLY G. LEITE - OAB:14433, RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 389860 Nr: 5241-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA PEREIRA DE FREITAS, DOUGLAS DE FREITAS 

ALMEIDA MARTINS, EDNA REGINA MARTINS, JOSÉ RICARDO ANDRADE 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE ALMEIDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:OAB/MT 9.899, Thiago Moura Nasser - OAB:18044/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECIDO.Defiro o pedido formulado às fls. 113/114.Lavre-se nova Certidão 

de Inventariante.No que tange ao pedido de habilitação da quantia 

informada na petição de fls. 115/123, determino a intimação da 

Inventariante para apresentar plano de partilha ou, sendo o caso, renúncia 

dos demais herdeiros.Cumpra-se.Após, conclusos.Várzea Grande/MT, 13 

de Agosto de 2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 271242 Nr: 13157-71.2011.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE MARIA DE ALMEIDA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ELOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 13157-71.2011.811.0002.

Código nº. 271242.

 VISTOS etc.

A citação por hora certa depende de requisitos não demonstrados no 

caso concreto, motivo pelo qual indefiro o pedido de fls. 87.

Havendo indícios de que o executado esteja se ocultando para não ser 

citado, o Oficial de Justiça deverá citá-lo por hora certa, conforme 

disposto no artigo 252, do CPC.

A certidão do Sr. Oficial de Justiça consta que o requerido faleceu há 

aproximadamente 02(dois) anos e que a certidão de óbito que no momento 

não se encontra com a Sra. Alessandra Metelo (fls. 76).

 Em consulta ao sistema IFOSEG e SIEL não consta a anotação de óbito do 

requerido.

Renove-se a diligência para citação do requerido.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 13 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.: 491713 Nr: 9096-60.2017.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JADL, DADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADC, EADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS BUENO PEIXOTO - 

OAB:18902

 18902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dê andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena d 

extinção

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11053 Nr: 1192-53.1998.811.0002

 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: MARIA ROSA BARION HERRMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONRADO JOÃO HERRMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DENILSON 

NASSARDEN PAIVA JUNIOR, para devolução dos autos nº 

1192-53.1998.811.0002, Protocolo 11053, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 8640-96.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M . H . B . P . REP P/S SUELLY CRISTINA DA SILVA 

BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLITO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR ALVES LOPES - 

OAB:15.537-B

 Certifico que designo o dia 17/setembro/2018 às 13h40min para a 

realização da audiência de conciliação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 412070 Nr: 17837-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLO, PBLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - OAB:MT 

19.841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12721

 ERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º 

do NCPC., abro vistas: intimar a parte exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias junte aos autos planilha atualizada do débito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 445207 Nr: 9509-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198/MT

 .FUNDAMENTO E DECIDO.DO RITO DA COERÇÃO PESSOAL.A obrigação 

do executado em pagar alimentos encontra-se demonstrada nos autos 

(fls. 56/57).Diante da inércia do executado, a parte credora requereu as 

medidas de coerção pessoal (fls. 71/72).Mais. O valor a ser pago possui 

caráter essencialmente alimentar, e o exequente é menor de idade, de 

modo que a necessidade é presumida (fls. 53/54).Diante da inércia do 

executado, bem ainda o parecer do Ministério Público, com fundamento no 

§ 3º, do art. 528, do CPC, DECRETO a prisão civil do executado pelo prazo 

de 30 (trinta) dias.Expeça-se mandado de prisão, devendo constar do 

mesmo o valor atualizado da dívida.O executado deverá ser mantido em 

local diverso dos presos comuns.O alvará de soltura será expedido 

somente com o pagamento integral da dívida em execução.Se a diligência 

restar infrutífera, encaminhe-se o mandado de prisão à Central de 

Capturas para o seu devido cumprimento.Oficie-se 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 DHYEGO LEONARDO GUEDES.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.Oficie-se o 

DETRAN-MT requisitando informações a respeito de veículos em nome do 

executado, à titulo de penhora. Intime-se o credor, pela Defensoria Pública 

e o Ministério Público.Mais. Intime-se a parte exequente, através da 

Defensoria Pública para informar o número do CPF do 

executado.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Agosto de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003321-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRASIELLE GOUVEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE MARQUES DE ARRUDA OAB - MT20174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003321-13.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GRASIELLE GOUVEIA DA 

SILVA Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postulada, com escoro no 

art. 98 do CPC/2015. Nos termos do art. 178, I, do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público e, em seguida, conclusos. Cumpra-se. 

(Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 268482 Nr: 25371-94.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDFG, GAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Julio Bento Junior - 

OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, para 

manifestar nos autos quanto a justificativa do executado, encartada as fls. 

79/90.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 406128 Nr: 14610-62.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3.633/MT, RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - OAB:19.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:12052 / MT, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:17.679/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade em dar continuidade à audiência de 

instrução outrora suspensa (fl. 313), designo nova data para o dia 

30/08/2018 às 14:00h.

Desta feita, intime-se às partes e seus procuradores, advertindo-os que 

deverão trazer as testemunhas já arroladas.

Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002350-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CLEITON DA SIVA ALMEIDA (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)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 - TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001725-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIVALDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005212-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA AUGUSTA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004531-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETTER CHRYSTIAN DOS SANTOS CAVALCANTE (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:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RENNER SILVEIRA (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:
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LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002857-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA FATIMA CRAUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002766-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002861-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI COTRIN FELIX DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001887-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO PEREIRA BRITO FILHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE 

AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE O SEU NÃO COMPARECIMENTO A 

PERICIA DESIGNADA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 441744 Nr: 7644-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELLA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Cumprindo o disposto no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes 

autos para intimar às partes da Perícia designada para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 13:00 horas no consultório do Dr. Reinaldo Prestes 

Neto – na Rua Pelotas, quadra 05, lote 07 – CPA I (fundos do terminal 

rodoviário, Cuiabá – MT, 3641 7100/96356009

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 402200 Nr: 12506-97.2015.811.0002

 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: LEIVI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

seu não comparecimento na pericia

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253829 Nr: 12515-35.2010.811.0002

 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: PAULO TOMAZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKI LTDA, JULIO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO ANTONIO GONÇALVES 

FILHO - OAB:OAB-PR 15428, JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:16587/PR

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:20

Resumo da Inicial:A parte requerente move Ação de Usucapião 

Extraordinário em face de Construtora Vicky Ltda. A parte autora alega 

que esta na posse mansa e pacifica do imóvel há 19 (dezenove) anos, 

onde estabeleceu sua morada, sendo que no decorrer de todos estes 

anos tem mantido a posse a conservação do imóvel.

Descrição do Imóvel Usucapiendo:Terreno urbano registrado no 5º notarial 

e registro de imóveis da 2ª circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, 

matriculados sob o nº. 12.015 do Livro 02 em 21/01/1980.

Decisão/Despacho:Processo nº 12515-35/2010 (Cód. 253829)

Vistos...

Defiro o pedido de citação por edital do corréu Julio Rodrigues, em face da 

correspondência devolvida de fls. 76. Expeça-se o necessário, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias.

Defiro, também, a citação do município – na qualidade de confinante, 

conforme requerido.

Intime-se.

Cumpra-se.
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Várzea Grande–MT, 27 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 311447 Nr: 7529-33.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO IPASE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:MT 4.965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Mandado de Intimação - Genérico (Finalidade_objeto Livre) ME124

Digitar tipo de ação ou procedimento:EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL

Nome do intimando:Dr. Bruno Medeiros Pacheco, Endereço: Rua 13 de 

Junho, nº 895, Sala 303, Edifício Treze de Junho, Bairro Centro-Sul, 

Cuiabá/MT

Digitar o objetivo do mandado:tome ciência desta ação e requerer as 

diligências cabiveis

Decisão/despacho:Processo nº 7529-33/2013 (Cód. 311447)

Vistos...

Diante da falência da empresa devedora, intime-se o síndico para tomar 

ciência desta ação e requerer as diligências cabíveis.

Com a manifestação, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 08 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Portaria desig. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006911-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT0016377A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006911-95.2018.8.11.0002. 

AUTOR: WENDERSON JOSE NOVAIS DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. 

Anote-se. Por tratar-se de pedido de tutela antecipada, alegando a autora 

que até o momento não foi atendido seu pedido de religação de sua UC, 

recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela 

antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. 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, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. Da análise dos autos, vejo que o autor 

obteve autorização de sua genitora (Id. nº 14586205 - Pág. 1) para morar 

no imóvel localizado à rua Y, 19, quadra 37, Bairro Jardim Esmeralda, 

localizado em Várzea Grande-MT. Alega ainda, que após adentrar no 

imóvel, requereu junto à concessionária ré o religamento e a transferência 

da Unidade Consumidora para seu nome (Id. nº 14586223 - Pág. 1), no 

entanto, até o momento sua solicitação não foi atendida, conforme 

documento juntado à Id. nº 14586223 - Pág. 2. Tenho ainda da leitura do 

documento de Id. nº 14586225 - Pág. 1, que a própria concessionária em 

virtude da inatividade da UC providenciou o seu Desligamento (OS. Nº 

45893652) e retirou o MD 2159111, através da O.S 49364543, em 

24/07/2018. Noto das imagens juntadas à Id. nº 14586215 - Pág. 1, 

14586218 - Pág. 1, 14586219 - Pág. 1 que não existe medidor e tão pouco 

fiação. Nesse sentido, no que diz respeito ao fornecimento de energia, a 

Energisa é responsável desde o ponto de saída até o ponto de entrega, 

sendo ainda de sua incumbência instalar e constatar irregularidades com 

relação ao medidor. Em se tratando de pedido religamento e troca de 

titularidade, a concessionária ré tem obrigação de providenciar a 

instalação de novo medidora de energia na Unidade Consumidora, 

seguindo as normas que regem os contratos de concessão e o 

fornecimento de energia elétrica reservam à empresa concessionária a 

responsabilidade pela adequação mecânica e tecnológica dos 

instrumentos de medição do consumo, que devem atender ao princípio da 

atualidade. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual esta demonstrada no fato do autor já estar morando no 

imóvel e estar impossibilitado de usufruir de um direito básico, o que vem 

lhe trazendo problemas, configurando o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR que a ré atenda a solicitação do autor de mudança de 

titularidade, referente à UC 6/2564222-4, bem como, providencie a 

instalação de novo medidor e demais itens necessários a fim de 

restabelecer a energia elétrica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de multa R$ 500,00(quinhentos) reais por dia. Por tratar-se de 

medida de urgência, determino que seja cumprido pelo Oficial Plantonista, 

conforme requerido pela parte autora. Diante do interesse da parte autora 

na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 03/10/2018, às 

09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 380298 Nr: 26922-07.2014.811.0002

 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: MARIA ELZITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OAB/SP 157.407, RODRIGO NUNES - OAB:OAB/MT 
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19.341/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 377930 Nr: 25256-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS DOMINGOS LTDA, ANTONIO DOMINGOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYSE MARIA SILVA CAMPOS, DOMINGOS 

SANTOS DE CAMPOS, ELIANE XAVIER DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE TAQUES LEITE - 

OAB:10.986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls. 63 não foi publicada, encaminho nova 

intimação à parte autora para se manifestar quanto ao transcurso do 

prazo prescricional, no prazo de 10 dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 319713 Nr: 16087-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELE BARBOZA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Graziele Barboza 

Pires em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, pelos 

fatos e fundamentos exposto às fls. 92/93.

Instado à liquidação, a executada quedou inerte (certidão de fls. 96), e, no 

seguimento, efetuou-se consulta Bacenjud, tendo sido procedida penhora 

on line do montante devido (fls. 100).

Intimada, a parte devedora anuiu com o valor bloqueado, requerendo a 

extinção da execução (petição de fls. 101).

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 929, II, do Código 

de Processo Civil.

Nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, converto a indisponibilidade em 

penhora e transfiro o montante penhorado para a Conta única.

 Custas como posta na sentença.

Intime-se o credor para que traga aos autos dados bancários para a 

transferência do valor penhorado, devendo ser expedido o respectivo 

alvará.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 290068 Nr: 9646-31.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BRITO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/3024-3B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Vistos etc. (...) Da ausência de capacidade postulatóriaConforme se 

depreende do CPC/73, a regularidade na representação processual da 

parte é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular 

do processo, consistindo-se em matéria de ordem pública, que pode e 

deve ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de 

ofício pelo magistrado ou tribunal, tendo em vista que não se acha jamais 

alcançada pela preclusão. É dos autos que em 18.05.2012, o suposto 

advogado da parte autora Cleverson de Oliveira, protocolou o pedido 

inicial, destacando como sua a OAB nº 3024-3/B, e, em análise a 

preliminar, este juízo procedeu consulta e não fora identificado na Ordem 

dos Advogados do Brasil qualquer registro em nome de Cleverson de 

Oliveira, conforme espelho que segue em frente.De outra banda, a parte 

autora não apresentou impugnação à defesa onde poderia comprovar seu 

registro na OAB, também não se manifestou acerca das provas que 

pretendia produzir e não compareceu à audiência de conciliação, enfim, 

desapareceu dos autos, de maneira a concluir que os fatos trazidos pela 

requerida são verídicas, estando ausente um dos pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.Razão 

pela qual acolho a preliminar de falta de regularidade na representação 

processual, decreto a invalidade de todos os atos processuais e extingo o 

feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de 

Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro 20% (vinte por cento) 

do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Entretanto, considerando que lhe foi concedida a assistência 

judiciária, fica sobrestada a cobrança enquanto permanecer a situação de 

pobreza.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 369102 Nr: 18766-30.2014.811.0002

 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: ANA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO E 

TEOLOGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA - 

OAB:15.447-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do petitório de fls. 200/201, não havendo tempo hábil para 

cumprimento, cancelo a audiência designada às fls. 191, e, redesigno 

audiência de conciliação para o dia 8 de novembro de 2018, às 16h40min, 

devendo os sócios da parte requerida serem citados via carta precatória 

nos endereços constantes do requerimento.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 377171 Nr: 24683-30.2014.811.0002

 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: VANDERLEI SCHAFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Certifico que, envio intimação ao DJE a parte requerida para manifestar 

sua concordância com o pedido de desistência apresentado pela autora, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 440375 Nr: 6964-64.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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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

 Certifico que o recurso de apelação apresentado pela requerente, foi 

interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao requerido 

para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em conformidade com 

a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 332532 Nr: 1245-72.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES RENNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. F. PEREIRA TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal para manifestação do autor conforme 

certidão de fls. 45; e encaminho nova intimação para manifestar acerca da 

certidão negativa do Oficial de justiça de fls. 47 no prazo de cinco dias. 

NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346993 Nr: 13427-90.2014.811.0002

 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 COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

-DPVAT S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS CONCEIÇÃO VITALINO, VANIA 

AZEVEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josianne Amélia Correa de 

Souza Fernandes - OAB:OAB/MT 7716, LUZANIL C. DE SOUZA 

MARTINS - OAB:OAB-MT 7572

 Vistos etc.

É extemporânea a pretensão exteriorizada na petição de fls. 116/117, 

porquanto postulada pela parte requerida somente depois de já findado o 

prazo processual para se arrolar testemunha, conforme determinado na 

decisão saneadora de fls. 109/110, sendo de rigor o indeferimento do 

pedido (CPC, 357, § 4º).

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 425576 Nr: 24914-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADSS, LINDOMAR ALBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ ALVARENGA - 

OAB:9079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA - 

OAB:8.184-A

 Intime-se as partes para se manifestar, no prazo de 15 (Quinze)dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respecitivo parecer (art. 477, § 1°, do CPC). NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 518540 Nr: 23652-67.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ SUPERMERCADO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BATISTA GRACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007076-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELI DE ARRUDA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007076-45.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA ELI DE ARRUDA RONDON RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a requerente não cumpriu 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou o endereços eletrônico da autora. Ainda, verifica-se que 

o autora não é alfabetizado, assim, a procuração acostada aos autos é 

irregular, a teor do caput do artigo 654, do Código Civil e da jurisprudência 

do colendo Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARROLAMENTO DE BENS – 

SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DA 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 

HEREDITÁRIOS – ALEGADA POSSIBILIDADE DE OUTORGA DE 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR – DESCABIMENTO – 

OUTORGANTES NÃO ALFABETIZADOS – NECESSIDADE DE MANDATO 

POR INSTRUMENTO PÚBLICO – PRECEDENTES – TERMO AMIGÁVEL DE 

PARTILHA E CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS PARTICULAR – 

IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.793 DO CÓDIGO CIVIL – FORMALIZAÇÃO 

POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA – CONCESSÃO DE PRAZO AO 

AGRAVANTE PARA REGULARIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A procuração firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, 

necessita ser firmada por meio de instrumento público, registrado em 

cartório competente. Trata-se de pressuposto de validade da relação 

processual, o qual pode ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer 

tempo e grau de jurisdição. Precedentes. (...)” (AI 157786/2013, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/08/2014, Publicado no DJE 26/08/2014) Demais disso, constata-se a 

existência de contradição entre os fatos narrados e o boletim de 

ocorrência haja vista que na exordial narra que: “Veio a ser surpreendida 

com um suposto empréstimo no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), sendo 

QUE SERÃO DESONTADOS de seu beneficio 72 parcelas de CR$ 261,01 

(duzentos e sessenta e um reais e um centavos), valor esse que já vem 

sendo descontados de seu beneficio. (...) Que a Requerente, sendo não 

alfabetizada, não soube dizer ou mesmo o que fazer, porque se deparou 

com um contrato assinado por ela, sendo que não assina o seu nome 

(copia em nexo), não sabia ou mesmo que existia um empréstimo pessoal 

em seu nome que nunca assinou ou mesmo autorizou. Esse empréstimo é 

TOTALMENTE DESCONHECIDO PELA REQUERENTE, jamais tendo recebido 

qualquer valor do Banco Bradesco, ora Requerido, levando-a a registrar 

um Boletim de Ocorrência junto a autoridade Policial deste município, em 

anexo” (sic – id. 14668948 - Pág. 2) Destarte, embora a autora negue ter 

conhecimento do financiamento realizado em seu nome, consta no Boletim 

de Ocorrência registrado em 18 de outubro de 2016, um dia após o 

suposto empréstimo, que: “A advogada a buscou em sua casa e a levou 

para Várzea Grande no Banco Bradesco onde efetuou um empréstimo 

(...), a vítima não sabendo do que se tratava só percebeu o empréstimo 

através de sua filha que foi até o banco onde ficou sabendo que já havia 

um empréstimo em nome de sua mãe na data do dia 17/10/2016.” (id. 

14669050) Assim, deverá a autora esclarecer a contradição apontada, 

indicando a data em que de fato teve conhecimento do empréstimo e se 

teve ou não auxilio da sua advogada para a realização deste. Por fim, 
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verifica-se que a autora reside na Comarca de Poconé, de modo que 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 o endereço eletrônico das partes; 2) 

Trazer aos autos procuração por instrumento público; 3) Esclarecer a 

contradição apontada. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e façam os autos imediatamente conclusos para análise do 

pedido de tutela de urgência. Sem prejuízo, concedo ao autor os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. De 

outro norte, constata-se que a autora trata-se de pessoa idosa fazendo 

jus a prioridade na tramitação processual, nos termos do art. 1.048, I, do 

CPC. Proceda-se à identificação do processo com a devida anotação de 

prioridade no andamento processual (art. 1.048, § 2º, do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 14 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007138-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA (AUTOR)

EDSON SADAO NAKAZAWA (AUTOR)

NELSON DE SOUZA AMORIM (AUTOR)

REINALDO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA (AUTOR)

JOCYARA DA SILVA LEMES (AUTOR)

MARIA BERNADETH DO NASCIMENTO (AUTOR)

ALAIR RAMOS LEITE CORREA DE CAMPOS (AUTOR)

DOMINGOS SAVIO DE ARRUDA CAMPOS (AUTOR)

ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE SOUZA (AUTOR)

ENEIDE ALVES DA SILVA SANTOS (AUTOR)

MARLEIDE AUGUSTA DO NASCIMENTO (AUTOR)

DINALVA RAMOS COSTA (AUTOR)

ANGELA JOSE DA SILVA (AUTOR)

MARIA RAMOS LEITE (AUTOR)

RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007138-85.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ENEIDE ALVES DA SILVA SANTOS, ANGELA JOSE DA SILVA, 

NELSON DE SOUZA AMORIM, RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTIM, 

JOCYARA DA SILVA LEMES, MARIA RAMOS LEITE, ALAIR RAMOS LEITE 

CORREA DE CAMPOS, DINALVA RAMOS COSTA, DOMINGOS SAVIO DE 

ARRUDA CAMPOS, MARLEIDE AUGUSTA DO NASCIMENTO, EDSON 

SADAO NAKAZAWA, DULCILENE CLARA RAMOS LEITE NAKAZAWA, 

REINALDO JOSE DE SOUZA, ELAINE LUIZA LEGRAMANTI DE SOUZA, 

EDINA APARECIDA RISSAO CALOTA, MARIA BERNADETH DO 

NASCIMENTO 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 16 (dezesseis) 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, 14 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006921-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIM MARCOS SOARES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006921-42.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA 

EXECUTADO: JOACIM MARCOS SOARES - 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 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, 14 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001558-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS RODRIGUES (AUTOR)

MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENELICE ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN DERVALHE NATAL OAB - MT19828/O (ADVOGADO)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 10 

(dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340202 Nr: 8104-07.2014.811.0002

 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: VALLE VEICULOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS MANOELDA ROZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:MT 10.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 340202

Vistos, etc.

Valle Veículos Ltda-Me ingressou com a presente ação de busca e 

apreensão c/c pedido de liminar inaudita altera parte em face de Jean 

Carlos Manoelda Roza, todos devidamente qualificados nos autos, 

objetivando a apreensão do veículo Mercedes Benz Axor 3340, placa 

MQW 9548.

A parte autora foi devidamente intimada via DJE para dar prosseguimento 

ao feito, porém nada manifestou (fl. 37/38). Em seguida, a parte autora foi 

intimada pessoalmente (fl. 59-v) para promover o andamento útil do feito, 

sob pena de extinção, porém novamente se manteve inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora. Outrossim, deixo de condená-la ao pagamento 

de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 1º de agosto de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 282755 Nr: 1576-25.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED- CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:MT 14.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO CLETQ 

COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355/MT

 Código nº. 282755

Vistos, etc.

José Raimundo Lima promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Unimed Cuiabá, visando recebimento da quantia imposta r. 

sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito (fls. 178).

Em seguida a executada apresentou impugnação ao cumprimento de 

sentença alegando excesso de execução, bem como informou ter 

realizado o depósito da quantia de R$ 1.575,22, valor este que entende 

ser o devido atinente à condenação (fls. 180/184).

Às fls. 188 o exequente manifestou concordância com o valor depositado 

em juízo pela executada e requereu a expedição de alvará em seu favor, 

bem assim a extinção do feito.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Inicialmente ressalto que restou prejudicado o pedido de impugnação ao 

cumprimento de sentença oposto pela executada, tendo em vista a 

concordância da parte exequente quanto aos cálculos elaborados por ela.

Outrossim, o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do 

crédito, uma vez que os valores depositados em juízo às fls. 184 serviram 

para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte exequente e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327964 Nr: 24282-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCE - RELÓGIOS E JÓIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 327964

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 95/98 pugnou a parte exequente pela 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

 Assim, considerando que o referido pedido deverá ser formulado através 

de procedimento próprio, venha à parte exequente adequar o seu pedido 

nos termos dos artigos 133 e seguintes do CPC, salientado, ainda, que 

deverá indicar quem são os sócios da executada, os quais deverão 

compor o polo passivo do incidente.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432844 Nr: 2683-65.2016.811.0002

 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: BENTO GONÇALVES DE ALMEIDA, ARACY 

GONÇALVES DE ALMEIDA, JACY GONÇALVES DA SILVA, JURACY 

GONÇALVES DE ALMEIDA, LUIZ GONÇALO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO MAURO DE ALMEIDA, MARIA JUSTINA 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938, DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - OAB:MT 5.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO LOPES MOREIRA - 

OAB:19839/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384/MT

 Destarte, indefiro o pedido de cancelamento da perícia designada nos 

autos formulado pela parte requerida às fls. 375//389, pelo que mantenho 

a realização da perícia na forma da decisão de fls. 297/298. Por fim, diante 

da renúncia tácita do perito Alessandro Bello, em sua substituição nomeio 

a empresa IBEC BRASIL – Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, CNPJ 

n. 23.169.838/0001-09, situada à Rua Rubens de Mendonça, n. 1856, Sala 

1403, Bosque da Saúde, Cep: 78050-000, telefone 65 3052 7636, e-mail: 

contato@ibecbrasil.com.br, a qual deverá ser intimada dos termos da 

decisão de fls. 297/298, bem como que os honorários periciais já foram 

fixados na decisão 321. Ainda, deverá a empresa nomeada indicar o nome 

do profissional que realizará a perícia.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446824 Nr: 10333-66.2016.811.0002

 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: MMDS, ANA PAULA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903

 Autos n.º 258848

Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fl. 346, razão pela qual determino venha a 
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parte autora carrear aos autos proposta formal de compra e venda da 

casa que se pretende adquirir. Ainda, deverá a parte autora apresentar 

cópia da matrícula do imóvel, objeto da aquisição.

Com a apresentação dos documentos, colha-se novo parecer do 

Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 19496-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA - OAB:23214/O, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:MT 11711

 Posto isso, declaro restaurado os autos de ação reivindicatória nº 

17954-22.2013.811.0002, código nº 321547, proposta por Walter Auada 

em desfavor de Adauton César de Almeida, em trâmite nesta 3ª Vara 

Cível, razão porque resolvo o mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários (CPC - art. 718). 

Transitado em julgado, determino sejam retificados os registros para ação 

reivindicatória interposta por Walter Auada em desfavor de Adauton César 

de Almeida, devendo ser transladada cópia da presente decisão para os 

autos nº 17954-22.2013.811.0002, código nº 321547 através do Sistema 

Apolo com a sua consequente baixa. Outrossim, promova-se o 

DESENTRANHAMENTO dos documentos de fls. 52/54; 156/171; 172/174 e 

176/177 e promova sua entrega à parte autora, certificando-se nos 

autos.Após certificado do trânsito em julgado, intime-se a parte requerida, 

por meio de seu patrono, para apresentar contestação à ação 

reivindicatória, cujo prazo se iniciará da publicação da sua intimação, via 

DJE.Na hipótese de a contestação conter preliminar ou documentos, 

intime-se o autor para se manifestar, no prazo legal.Encerrada a fase 

postulatória, intimem-se os litigantes para, no prazo comum de cinco (05) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 220029 Nr: 307-53.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO BENEDITO SOBRAL, GILSON 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos – cód. 220029

Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 208 a exequente pugnou pela inclusão do nome 

da parte executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 

782, § 3º, do CPC.

Assim, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome dos executados nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 240872 Nr: 2187-46.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNER LUIZ P. SOARES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 240872

Vistos, etc.

Diante da alegação da parte exequente de que se encontra impossibilitada 

de realizar a avaliação do veículo por ausência de informações quanto ao 

ano de fabricação (fl. 128), procedi com nova consulta ao Sistema 

Renajud do qual extrai outro extrato contento maiores dados acerca do 

veículo (em anexo).

Assim, venha a parte exequente promover a avaliação do veículo tal como 

determinado na decisão de fl. 125.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 115850 Nr: 3972-14.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURTUME STEPHAN E CIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, DIOGO DOUGLAS CARMONA - OAB:0751/MT

 Autos n.º 115850

Vistos, etc.

Considerando que a executada alegou irregularidade na representação 

processual da parte exequente, entendo conveniente a intimação desta 

para manifestar sobre as alegações constantes na petição de fls. 

631/636, bem assim regularizar sua representação processual, no prazo 

de 15 dias (art. 76, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449408 Nr: 11590-29.2016.811.0002

 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: LETICIA MARIA SELLA MARQUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIHADINEY TAVARES EUGENIO 

- OAB:16378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - 

OAB:19.023-A-MT

 Autos n.º 449408

Vistos, etc.

Em atenção a petição de fls. 137, solicite-se perante a Conta Única à 

vinculação aos presentes autos do valor depositado equivocamente pela 

executada em juízo diverso (fls. 123-v). Com a vinculação, expeça-se 

alvará em favor da executada, conforme pugnado à fl. 137-v.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente do valor depositado às fls. 

128-v.

Oportunamente, arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.
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Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410982 Nr: 17183-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUDITE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780-BA

 Pois bem, da análise dos autos observa-se que o advogado Milton era 

funcionário do advogado Claudison, conforme Termo de Rescisão de 

Contrato de Trabalho encartado às fls. 109/110, cuja relação findou em 

setembro/2017. Logo, o advogado Milton não possui mais qualquer relação 

jurídica com o advogado Claudison, bem assim como este processo, a lhe 

retirar o direito do recebimento dos valores depositados nos autos.Ainda 

que tenha sido juntado aos autos nova procuração da parte autora, isso 

só fortifica a tese do advogado Claudison de que o causídico Milton 

aparentemente vinha se apropriando dos seus clientes, mormente porque 

referida procuração foi obtida bem depois do desligamento do causídico 

Milton do escritório do advogado Claudison.De qualquer forma, caso o 

advogado Milton se sinta prejudicado, deverá se utilizar das vias legais 

para demonstrar o prejuízo suportado, e não neste processo que já se 

encontra encerrado.Assim, expeça-se alvará de levantamento dos 

valores remanescente em favor do advogado Claudison Rodrigues. Após, 

arquivem-se os autos mediante as baixas e anotações 

necessárias.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 69262 Nr: 4371-82.2004.811.0002

 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: COOPERCEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF- MATERIAS PARA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS, MARCIO ROBERTO MARTINS, NOEL DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A, HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, 

MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - OAB:4626/MT, ROXÂNIA 

VILELA AVALLONE PIRES - OAB:18947/B, SANDRA MARA DE 

ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROSA DA SILVA - 

OAB:2431/MT, VALDIZ PEREIRA COSTA - OAB:1743-A/MT

 Diante do pedido acima e em atenção ao teor contido no § 3º do art. 256 

do CPC/2015, efetuei a requisição de informações junto a Rede INFOJU, 

Sistema RENAJUD e BACENJUD em nome do requerido, sendo localizados 

os seguintes endereços:- ....Sendo assim, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 26/11/2018, às 14:00 horas 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 o requerido Márcio Roberto Martins, via mandado nos 

endereços acima obtidos, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. Intimem-se os demais 

requeridos, via DJE, a fim de que também compareçam a solenidade acima 

designada.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 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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283554 Nr: 2430-19.2012.811.0002

 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: MATADOURO E FRIGORÍFICO NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA, ESPÓLIO DE MOACIR FRANCISCO DE PAULA, ANA MARIA DE 

ARRUDA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DOS SANTOS, INBESP 

INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

LTDA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SOUZA DE BARROS - 

OAB:31.153/GO, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, KLEBER JORGE JUNIOR - OAB:20778/O, LAZARO 

ROBERTO DE SOUZA - OAB:4801-B/MT, LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9.358/MT, MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - 

OAB:12184, MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO - OAB:MT 12.184

 ..Assim, não há omissão a ser superada, pois não houve provocação 

deste juízo, no decorrer da demanda, para manifestar sobre pedido liminar 

de imissão na posse. A sua apreciação nesse momento, como pretende a 

embargante, encontra vedação no art. 494 do CPC, já que não pretende a 

parte embargante aclarar a sentença, mas sim modificá-la mediante a 

apreciação de pedido não formulado anteriormente nos autos....No mesmo 

sentido encontra as arguições da embargada INBESP ao suscitar nulidade 

processual. ....Deste modo, à vista de estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência apenas no tocante a omissão 

quanto ao pedido de imissão na posse, acolho em parte os embargos de 

declaração opostos pela embargante ...:“Da imissão na posseEm vista do 

reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda com 

pacto de retrovenda de fls. 90/91, bem assim dos registros “R-1: 40.233” e 

“R/9: 40.233” constantes da matrícula n. 40.233 registrada no Cartório do 

1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande-MT, a consequência 

dessa nulidade é a de restituir as partes à situação jurídica anterior (statu 

quo ante), ou seja, o retorno do imóvel a posse da parte autora.Assim, 

tendo em vista a declaração de nulidade da venda do imóvel litigioso ao 

primeiro requerido, seus efeitos retroagem à data da formação do negócio, 

impondo-se o retorno das partes ao statu quo ante e esse é o disposto no 

art. 182 do Código Civil. Confira:“Art. 182. Anulado o negócio jurídico, 

restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não 

sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”Diante 

dessas considerações e trazendo a sua ocorrência para a realidade 

vivenciada neste feito, vejo que é possível o retorno das partes a situação 

anterior, com a reintegração/imissão da parte requerida na posse do 

imóvel sub judicie.(...)Transitada em julgado, expeça-se mandado visando 

a imissão da parte autora na posse do imóvel descrito na inicial. Após, 

arquivem-se os autos com baixa e anotações necessárias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451673 Nr: 12591-49.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVSON BARBOSA RONDON, LAURA 

GONÇALVES DO NASCIMENTO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS CÓD. N.º 451673

Vistos, etc.

Uma vez que os requeridos Davson Barbosa Rondon e Laura Gonçalves 

do Nascimento Rondon não foram localizados pessoalmente para serem 

citados, defiro o pedido fls. 230 e ordeno sejam citados, por edital, este 

com prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do 

art. 257, IV, do Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de 

quinze (15) dias para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 231, IV).

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 538 de 607



Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimada 

para patrocinar a defesa dos requeridos DAVSON BARBOSA RONDON E 

LAURA GONÇALVES DO NASCIMENTO RONDON.

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.

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, determino que a 

publicação do edital de citação seja em jornal local de ampla circulação a 

ser providenciado pela parte autora, o que faço com fulcro no parágrafo 

do mesmo dispositivo legal.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 258848 Nr: 18225-36.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.A.S.F e P. A.D.S.F REP/MÃE ROZILENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selia Borges de Morais - 

OAB:10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11.660 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Autos n.º 258848

Vistos, etc.

Acolho a cota ministerial de fl. 346, razão pela qual determino venha a 

parte autora carrear aos autos proposta formal de compra e venda da 

casa que se pretende adquirir. Ainda, deverá a parte autora apresentar 

cópia da matrícula do imóvel, objeto da aquisição.

Com a apresentação dos documentos, colha-se novo parecer do 

Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320897 Nr: 17302-05.2013.811.0002

 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: SIDNEY FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166349

 Autos n.º 320897

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 156 a parte autora insiste no prosseguimento 

do pedido de cumprimento de sentença já protocolado nos autos por 

entender que a decisão do segundo grau ao dispor “À UNANIMIDADE 

REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO” manteve a 

sentença de procedência prolatada nos autos.

Pois bem, na decisão de fls. 154 já restou consignado que a sentença de 

procedência proferida por este juízo foi reformada pelo E. Tribunal de 

Justiça, de modo que os pedidos iniciais foram julgados improcedentes (fl. 

148). Essa conclusão se extrai, sem muito esforço, da leitura do voto 

proferido pelo Des. Relator encartado às fls. 146/148.

A despeito disso, se apega a parte autora em um erro de digitação que 

constou na ementa do acórdão (fls. 144 e 148-v) para justificar seu 

pedido de cumprimento de sentença.

Assim, estando mais que claro que fora o autor condenado “nos custos 

do processo e honorários advocatícios” (sic – fl. 148), indefiro o pedido de 

fls. 156, ficando registrado que para nova reiteração de pedido de 

cumprimento de sentença não será olvido por este juízo as penas 

previstas no art. 79 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 08 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 432787 Nr: 2647-23.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRIGORÍFICO VALE ALIMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A, CLAUDINEI GONÇALVES TATEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Diante disso, é certo que a perícia não atingiu o seu objeto, mormente 

porque o expert cingiu seu laudo na alegação de ausência de 

apresentação de informações pela concessionária requerida. Contudo, as 

informações solicitadas pelo perito à concessionária dizem respeito à 

própria perícia (média do consumo mensal).Não há como negar também 

que o perito não atendeu as exigências do art. 473 do CPC, pois o laudo 

pericial deixou de conter uma análise técnica sobre o objeto da perícia e a 

indicação do método utilizado que pudesse esclarecer e demonstrar ser 

predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento 

em questão.Assim, tenho que na espécie o perito não foi capaz de cumprir 

o encargo lhe confiado, faltando-lhe expertise para o desenvolvimento do 

trabalho, razão pela qual o desconstituo do encargo de perito, à luz do 

disposto no art. 468, inciso I, do CPC, o qual deverá ser intimado para 

restituir os valores já recebidos, no prazo de 15 dias, sob pena de ficar 

impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem 

prejuízo de os fatos em questão serem comunicados a corporação 

profissional respectiva (art. 468, § § 1º e 2º, CPC).Ato contínuo, em 

substituição ao anterior expert NOMEIO como perito o engenheiro 

eletricista, Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado na 

Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, Bloco 

10 ,  Apar tamento  203 ,  Carumbé,  Cu iabá /MT,  e -ma i l : 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência de sua 

nomeação, bem como do teor da decisão de fls. 120 e que os honorários 

já foram fixados em R$ 4.300,00.Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 76950 Nr: 9199-24.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.R.T. - REP/ MÃE LINDINEIA APARECIDA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2680/MT, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9196/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 205972 Nr: 1945-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT, CARLOS FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERREIRA DA COSTA, CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A REDE/CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, RONIR AUGUSTO LINO - OAB:9137

 Autos n.º 205972

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 263 a parte requerida/reconvinte informa a 

interposição de recurso em face da decisão de fls. 261, porém sem 

qualquer notícia sobre o seu julgamento.

 Em virtude disso, efetuei pesquisa perante o PJe dos autos n. 

1004700-92.2018.8.11.0000 , de onde foi possível observar que o recurso 

interposto não foi conhecido, ante ao não preenchimento dos 

pressupostos de admissibilidade recursal.

Deste modo, venha a parte requerida/reconvinte promover o cumprimento 

integral da decisão de fls. 261, promovendo o recolhimento dos honorários 

periciais.

Em tempo, substituto o perito nomeado na decisão de fls. 231/232 NOMEIO 

como perito o engenheiro eletricista, Dionizio Alves de Souza, que poderá 

ser encontrado na Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, 

Chapada do Mirante, Bloco 10, Apartamento 203, Carumbé, Cuiabá/MT, 

e-mail: dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, a qual deverá ser intimada para que tome ciência acerca da 

nomeação e dos termos da decisão de fls. 231/232, bem como que os 

honorários periciais já se encontram fixados em R$ 4.500,00.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 482843 Nr: 3629-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA, PABLO JOSÉ MELATTI, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES, KEILA SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA RONDON E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Por meio do presente ato intimo a parte autora para, no prazo 05 (cinco) 

dias, retirar o Edital de Intimação para sua publicação, conforme previsão 

legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de extinção. 

Douglas França Costa

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385138 Nr: 2121-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16094

 “Vistos. Considerando o acima constatado, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 03/10/2018, às 17:00 horas, devendo ser expedido 

edital para citação e comparecimento da requerida em audiência, com 

prazo de 20 (vinte) dias, constando as advertências legais do § 2º do art. 

277, do CPC/73 c/c art.1046 §1º, do CPC/2015. Saindo a parte autora 

intimada quanto a necessidade da publicação do edital. Às providências 

necessárias. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442252 Nr: 7906-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON KAHIC PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, manifestar-se sobre a devolução AR negativo de fl. 101, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 527337 Nr: 2765-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAVES E BARBOSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288757 Nr: 8232-95.2012.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JOILSON SANTANA DE ALMEIDA, JOICE 

SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança 

de seguro DPVAT proposta por Espólio de Joilson Santana de Almeida, 

representado por, Joice Silva de Almeida em desfavor de Mapfre 

Seguradora S/A, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

invalidez permanente parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e 

incisos da Lei nº 6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do sinistro (STJ, Súmula nº. 43) em 30/04/2008 (fl. 29), devendo 

ainda ser acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da 

data da citação (STJ, Súmula 426) em 28/08/2012 (fl. 48).Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Por fim, expeça-se alvará em favor do Sr. Perito para 

levantamento do valor depositado pela requerida a título de honorários 

periciais, devendo a Secretaria observar os dados apresentados à fl. 

209.Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação da 

parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande – MT, 13 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 451214 Nr: 12417-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. W. METAL IND. E COM. METALURGICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 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, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 482843 Nr: 3629-03.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA, PABLO JOSÉ MELATTI, 

SEBASTIÃO AUGUSTO CORREA DE MORAES, KEILA SOUZA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SILVA RONDON E SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00, ante a natureza da causa, que 

não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, 

do local da prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 

85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os autos 

em apenso (Processo Cód. 385209) e oportunamente arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 28 de abril de 2017.LUIS OTAVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234523 Nr: 14481-67.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO RE CIA. DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:OAB/MT11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950, PAULO EURICO MARQUES LUZ - OAB:6070/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Bradesco Auto Re Cia 

de Seguros S/A. em desfavor Valter Alves da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos.

À fl. 403 o exequente pugnou pela extinção do feito em virtude da 

renúncia ao crédito exequendo.

Após os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Pois bem, a renúncia ao crédito é definida como o ato pelo qual o credor, 

espontaneamente, abre mão de seu direito material, de sorte que “não se 

confunde assim com a desistência, já que enquanto esta é diretamente 

relacionada com a relação processual (é um ato meramente formal), 

aquela põe fim ao próprio direito à prestação obrigacional, não podendo o 

credor nunca mais reclamá-la, ainda que em outra demanda ”.

 Posto isso, sem muitos rodeios, declaro extinto o processo com fulcro no 

inciso IV, do art. 924, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte exequente e sem honorários advocatícios, por 

insubsistir contenciosidade.

Após o transito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

 P.I.C.

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.: 529198 Nr: 3913-74.2018.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORIVAL JARDIM MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA (FIO DE LUA), 

ODACIR JOSÉ DIAS CAVALHEIRO, PAMELLA VICTORIA FERNANDES 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIO MARQUES DIAS JR. 

- OAB:6398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que as cartas de citação de fls. 21 e 22 que visavam citar 

os requeridos Odacir José Dias Cavalheiro e Pamella Victoria Fernandes 

Cavalheiro foram recebidos por terceiro estranho à lide, sendo que, 

aparentemente, não se trata da hipótese de condomínio edilício, impulsiono 

os presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação a 

respeito.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judicáiro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 73424 Nr: 6422-66.2004.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, JOSELIO 

ROBERTO DA SILVA, LUIZ ROBERTO DA SILVA, ANGELA ROBERTA DA 

SILVA, JOSELIA ROBERTA DA SILVA, CARMELINA ROBERTA DA SILVA, 

DANIEL ROBERTO DA SILVA, CARMEM ROBERTA DA SILVA CAMPOS, 

JOCINEIZE JANILIN DA SILVA E SILVA, JOÃO ROBERTO DA SILVA, 

VALDINÉIA EUNORIA DA SILVA, JOSÉ BENEDITO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO IZIDORO SOCORRO, VALDEMIR DA 

SILVA REGO, JOÃO M. R. DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria de Fatima Liso - 

OAB:6036/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça, 

retro.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 316464 Nr: 12837-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOLINO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO QUENED DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 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 da carta precatória de fls 57/63.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388454 Nr: 4385-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO GARRASTAZU DE OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ADELMO CHIMATI 
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PERUCHI - OAB:14519 - MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405508 Nr: 14224-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO RAMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAYNA NUNES DE ARRUDA 

- OAB:MT 17.625

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito das informações de fls. 228/230.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 415022 Nr: 19337-64.2015.811.0002

 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: SEVERIANA DE PINHO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 243929 Nr: 4878-33.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELLE FERNANDA FORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE BONIFACIO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FERNANDA FORTES - 

OAB:MT 10.159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Autos n.º 4878-33.2010.811.0002 – Id. 243929.

Vistos, etc.

Compulsionando os autos verifica-se que, a capa dos autos deve ser 

retificada, devendo constar como Exequente Michelle Fernanda Fortes, e 

como Executada Solange Bonifácio Adorno.

Considerando o lapso temporal transcorrido e a inércia da parte Exequente 

Michelle Fernanda Fortes, após a intimação via DJE fls.150, com fulcro no 

artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, promova a intimação da parte 

Exequente, para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção do feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do 

CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302819 Nr: 23696-62.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA LENES DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, o 

primeiro parágrafo da decisão de fls. 58, encontra-se totalmente 

equivocada ao andamento do presente feito, pelo que a torno revogada o 

primeiro parágrafo.

 À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 56. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376038 Nr: 23788-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA ZÉLIA CORREA DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMIÃO QUINTINO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:MT 7.329B, RODRIGO BELONI - 

OAB:16.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 Autos n° 23788-69.2014.811.0002 Código. 376038

Vistos.

Especifiquem as partes as provas que porventura ainda pretendam 

produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435699 Nr: 4448-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERIÃ HAYDEE DO CARMO ALMEIDA, PAULO MARCIO 

DO CARMO ALMEIDA, MARLIZE MARCIA DO CARMO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECILDE FORTES E SILVA, ALVINO JOSE DE 

BRITO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE PIRES DE ANDRADE - 

OAB:2257-B/MT, TERCIO DO CARMO PIRES - OAB:OAB/MT 18.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 15.578

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

14h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

Sem prejuízo do apontamento acima, especifiquem as partes as provas 

que porventura ainda pretendam produzir nos autos, justificando-as no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 341169 Nr: 8840-25.2014.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ÉLIA MARTINS DA CUNHA, ESPÓLIO DE BENEDITO 

MARTINS DA COSTA, JUCELITA MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTONIEL LEMES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSARIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:MT 20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Vistos.

Diante do pedido da parte requerente às fls. 141, providencie a retificação 

do polo ativo da presente demanda. Após encaminhem aos autos 

conclusos.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453816 Nr: 13533-81.2016.811.0002

 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: ANTONIO CARLOS RAMOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO DE TAL, QUEM ESTIVER NA POSSE DO 

IMÓVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se em fase saneadora que foi decretada a revelida do 

demandado (fls. 32).

 Contudo, a simples decretação da revelia não conduz fatalmente ao 

acolhimento do pedido inicial, pois não desonera o autor de produzir prova 

bastante para convencer a magistrada da prevalência de sua tese.

 É oportuno registrar que, o réu revel pode intervir no processo em 

qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (art. 346 , 

parágrafo único, do CPC). Assim, o Código de Processo Civil admite que o 

réu revel produza contraprovas aos fatos narrados pelo autor, na 

tentativa de elidir a presunção relativa de veracidade, desde que 

intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

A propósito prevê a Súmula nº 231 do STF: “O revel, em processo cível, 

pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”, motivo 

pelo qual deverão ser analisadas as provas juntadas pelo requerido.

No mais, verifica que embora declarada à revelia do requerido, tendo o 

autor requerido produção prova testemunhar (fls. 33), os fatos e direitos 

constantes nos autos não estão devidamente demonstrados, de forma 

que o feito não comportando julgamento no estado em que se encontra, 

necessitando de dilação provatória.

Desse modo, DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como pontos 

controvertidos: o exercício da posse pelo autor na área em conflito; a 

existência de conduta da ré que atente contra a posse em litígio; a data 

certa ou aproximada dos supostos atos atentatórios.

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro 

de 2018, às 15h00, para a oitiva apenas das testemunhas arroladas às 

fls. 12.

Tendo em vista que, o autor é assistido pela Defensoria Pública as 

testemunhas arroladas às fls. 12, deverão ser intimadas pela via judicial 

(art. 455, § 4º, IV, NCPC).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335550 Nr: 4015-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALFREDO MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 17.672, NADIR BLEMER DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 

11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Vistos, etc.

Diante da petição do autor às fls. 213, onde informa que concorda com a 

penhora no valor de R$20.939,50, contudo, o bloqueio realizado via 

sistema Bacenjud, conforme consta no extrato às fls. 161 foi de 

R$15.572,33.

Sendo assim, determino a intimação da parte credora a se manifestar nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 524462 Nr: 1014-06.2018.811.0002

 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: GONÇALO PEDROSO BRANCO DE BARROS, MARIA 

LÚCIA CORRÊA DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Certifico que a certidão de 17/07/2018 para intimação da parte autora a 

fim de apresentar impugnação foi expedida com prazo de 10 (dez) dias, 

que na realidade deveria constar 15 (quinze) dias, motivo pelo qual torno a 

referida certidão sem efeito. Sendo assim, INTIMO a parte autora para 

apresentar Impugnação à Contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 348623 Nr: 14774-61.2014.811.0002

 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: ROSALI FERREIRA DE SOUZA, JOLENIL DE OLIVEIRA 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:MT 12.860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:80.055/MG

 Certifico que a certidão de 13/08/2018 fora expedida para intimação da 

parte autora, porém a intimação deveria ser direcionada para o requerido, 

por este motivo torno a referida certidão sem efeito. Sendo assim, 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para apresentar o 

documentos solicitados pelo perito judicial às fls. 85/86, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 307477 Nr: 3379-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT Nº 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Certifico que o Recurso de Apelação de fls. 97/115 foi apresentado 

dentro do prazo legal. Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte 

Requerente para que apresente Contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 279796 Nr: 23619-87.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTHAIR RAMOS DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVALDO FERNANDES BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MULLER - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 3.921,06 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 77.135,93, mas 

que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

executado via DJE (art. 854, §2º, CPC), podendo este 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.

3 – No mais, indique o credor, no prazo de 15 (quinze), outros bens do 

devedor passíveis de penhora, visando a execução do valor 

remanescente.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434513 Nr: 3732-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTILUVAS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE FRIEDRICH TERNES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR LUIZ PANATTO - 

OAB:101267

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 20,10 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 54.415,29, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294080 Nr: 14159-42.2012.811.0002

 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: JOSÉ MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILCAR DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Faustino Antonio da Silva Neto 

- OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 8,64 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 23.854,21, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 420371 Nr: 22192-16.2015.811.0002

 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: ROGÉRIO PEDRO ARRUDA DE ALMEIDA

 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 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Todavia, a requerida apresentou contestação de mérito o que caracteriza 

o interesse em agir pela resistência à pretensão, consoante a fórmula de 

transição crida pelo próprio STF, por ocasião do julgamento do TEMA 

350Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte ré. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, sua 

localização e repercussão.DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pela requerida.FIXO, então, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a 

título de honorários periciais. A requerida deverá efetuar o depósito prévio 

integral em favor do perito, ficando deferido o levantamento de até 

cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos, devendo remanescente ser pago apenas ao final, depois 

de entregue o laudo e prestados os esclarecimentos necessários 

Intime-se a parte autora para, querendo, apresentar os quesitos no prazo 

de 15 (quinze) dias Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os 

assistentes técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza 

e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

autora, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos 

e exames correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE 

as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo 

parecerdecorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390275 Nr: 5513-38.2015.811.0002

 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: APLIC PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL EVENTOS - PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA - ME, JOÃO FERREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, MARCELA DA SILVA RIBEIRO - OAB:10242

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

10h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.
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Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446282 Nr: 10628-20.2015.811.0041

 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: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO VARZEAGRANDENSE DE 

ENSINO E CULTURA - AVEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11.069-B/MT, GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - 

OAB:20237/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÈA - OAB:OAB/MT 13.356, 

VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO GERMANO TAQUES 

- OAB:18242

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, o 

primeiro parágrafo da decisão de fls. 85, encontra-se totalmente 

equivocada ao andamento do presente feito, pelo que a torno revogada o 

primeiro parágrafo.

 À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 87/88. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.

Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 330256 Nr: 26547-40.2013.811.0002

 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: ERONILDES DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA, ARIEL 

AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12.574/MS, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, 

RENATO JOSÉ CURY - OAB:154351

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 9h, 

ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade por meio 

dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225402 Nr: 5580-13.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A, LOJAS RIACHUELO S.A, 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA - LOSANGO, BRASIL 

TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL TELECOM, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:MT 11.816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE FERNANDES RIBEIRO 

MAIA - OAB:90457/MG, Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - 

OAB:7627-A, FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - OAB:96864MG, 

GIORDANO BRUNO PAULO FONTES OLIVEIRA - OAB:7238, GUSTAVO 

VISEU - OAB:OAB/SP 117.417, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, JOSE CARLOS GUIMARAES JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5959, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:MT/ 8194-A, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA 

- OAB:3662/MT, SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14258-A, WILSON DE 

OLIVEIRA ROSA - OAB:3236-A/MT

 Vistos, etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face dos executados, encontrando-se o valor de R$ 33.724,46 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 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 271377 Nr: 15970-71.2011.811.0002

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIRA MATOS OLIVEIRA DOS SANTOS, 

JAIR PAZ DE LOYOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670, Rodrigo Pouso Miranda - OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:MT 8.907

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 376,20 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 59.015,56, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Diante do exposto, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste 

despacho, da decisão que ordenou a constrição on line, bem como da 

resposta e do resultado das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446822 Nr: 10331-96.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO BARRETO JAHNEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos, etc.

Verifica-se em fase saneadora que foi decretada a revelida do Tendo em 

vista o seu não comparecimento do autor na audiência de conciliação do 

Mutirão realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta 

Comarca, intime-se o autor para, no prazo de 10 (dez) dias, justificar a 

ausência e informar se tem interesse em participar de nova audiência de 
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conciliação a ser designada.

Consigno que a ausência de manifestação no prazo estipulado implicará 

na anuência tácita com a realização de nova audiência conciliatória, e o 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390275 Nr: 5513-38.2015.811.0002

 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: APLIC PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL EVENTOS - PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA LTDA - ME, JOÃO FERREIRA DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, MARCELA DA SILVA RIBEIRO - OAB:10242

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

10h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328699 Nr: 25014-46.2013.811.0002

 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: JEFFERSON ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE FREITAS E CIA LTDA - MT 

(ODONTO EXCELLENCE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIN FEITOSA - 

OAB:13940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUNIO CESAR NORONHA - 

OAB:15391

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

10h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 77941 Nr: 736-59.2005.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA - SICOOB PANTANAL, SICOOB CENTRAL MT/MS, 

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:MT 7.614, MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - 

OAB:5746/MT

 Autos nº 736-59.2005.811.0002 – Código. 77941

Vistos.

Para apreciação dos requerimentos formulados às fls. 1.070 e 1.071, 

necessário se faz a apresentação da planilha atualizada do débito.

Desta feita, intimem-se os doutos patronos/exequentes a trazer aos autos 

cálculo. Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426569 Nr: 25421-81.2015.811.0002

 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: PATRÍCIA CORDEIRO BARBOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, apresentem suas derradeiras alegações.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 281746 Nr: 464-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES, COLOR CONCEPTS 

IND. E COM. DE BEM. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR DE SOUZA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO RESENDE TAVARES - 

OAB:5652

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 404187 Nr: 13496-88.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADOPNEUS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PNEUS – 

EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JORGE TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ EDUARDO BRAVO - 

OAB:61516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Necessário se faz o chamamento do processo à ordem, uma vez que, a 

decisão de fls. 30, encontra-se totalmente equivocada ao andamento do 

presente feito, pelo que a torno revogada.

 À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 29. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas de consulta disponíveis ao Juízo.
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Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 87038 Nr: 8801-43.2005.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE CASSIA TOESCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AGNELO PITTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:MT 5.994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SHINDI HIRATA - 

OAB:OAB/PR 46.681, ANA PAULA LIMA BRAGA - OAB:OAB/PR 23.722

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 232828 Nr: 12920-08.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LIRA PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP

 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$ 132.824,31 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 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, CPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 243469 Nr: 4592-55.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON DOS SANTOS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

UNIÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOGIVAL BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT 10.535, Thiago Ortiz Arantes - OAB:11194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO 

FROES - OAB:MT 17.734, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

9833A, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:MT 13.786, 

SANDRA MARA DE ALMEIDA - OAB:10.658/MT

 Vistos.

Declaro encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para que, 

no prazo legal, apresentem suas derradeiras alegações.

 Após, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 434970 Nr: 4014-82.2016.811.0002

 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: ELZA REIS DA SILVA, REGINA CELIA GONÇALVES 

MATOS, VANIA MENDES MOREIRA, ISIS BENICIA PONTES, FRANCILENE 

OLIVEIRA SILVA, NILSON RODRIGUES COSTA, GILCELI BATISTA DA 

SILVA, JUCELIA DA COSTA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUSADA E PESQUEIRO QUATRO ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:22.717-MT, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - 

OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DE CARVALHO 

DORES - OAB:MT 12.724, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:MT 

15.441

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

11h00min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 318193 Nr: 14567-96.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTA DO SHOPPING NABHAN 

CIA FASHION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLENIRA TEREZINHA DOS SANTOS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RUIZ DE ALEMAR - 

OAB:47.957/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 391817 Nr: 6448-78.2015.811.0002

 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): CHARLENE GOMES DA SILVA PEREIRA - EI, 

CHARLENE GOMES DA SILVA PEREIRA, ADIEL MARCOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

constrição on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a constrição on line, bem como das respostas e 

dos resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, 

consignando que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas 

on line deverão ser instruídas com provas de alteração da situação 

financeira dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que 

se mostra inadmissível em face do princípio da razoável duração do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 432363 Nr: 2373-59.2016.811.0002

 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: EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Sfpinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A

 Vistos.

Priorizando o ato conciliatório e considerando que a conciliação é 

instrumento efetivo de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 

designo audiência de conciliação para o dia 08 de outubro de 2018, às 

9h30min, ficando desde já as partes intimadas da respectiva solenidade 

por meio dos seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, do CPC).

Consigno que a ausência injustificada de qualquer das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se os doutos patronos, para se fazerem presente ao ato 

acompanhados das partes, sob pena de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 292547 Nr: 12371-90.2012.811.0002

 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: ELMIRA TEIXEIRA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166.349 SP

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 142, onde informa que houve o decurso do 

prazo sem que a parte executada oferecesse impugnação à penhora.

Determino a intimação da parte credora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 299119 Nr: 19699-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNETE CEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:21.150-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Sidnete Cedro de 

Souza em desfavor de Losango Promoções de Vendas LTDAentrais 

Elétricas Matogrossenses S/A, pelos fatos e fundamentos expostos nos 

autos.

 Instado ao pagamento, a parte devedora quedou inerte, sendo que, no 

seguimento, fora efetivada penhora online do restante do valor devido (fls. 

14/146).

Às fls. 150, encontra-se certificação do decurso do prazo para 

impugnação ao valor bloqueado.

Às fls. 151/152, a parte credora, postulou pela liberação do valor 

penhorado.

 É o sucinto relatório.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeitas, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral dos débitos, nos termos do artigo 924, II, do Código 

de Processo Civil.

Converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o montante penhora 

para Conta Única.

Custas, se existentes, pela executada.

Expeça-se um alvará dos valores penhorados em favor da parte autora, 

cumprindo o disposto no art. 450, § 3º, da CNGC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 436644 Nr: 4960-54.2016.811.0002

 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: MARIA APARECIDA DE LIMA DISTACIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES de que o perito nomeado - DR. GEORGE 

SALVADOR BRITO ALVES LIMA, CRM 5000 / RQE: 2076, indicou a data e 

local da perícia médica para o dia 23/AGOSTO/2018 (quinta-feira) às 11:00 

horas na CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E MEDICINA FÍSICA (CLIRMEF), na 

Rua Major Gama, nº 1174, Centro Sul, Cuiabá - MT, fones: 3623-2438 / 

3052-6018 - Secretária: ALAISSA (devendo o agendamento ser 

confirmado por telefone). O Periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de 

imagens, laudos médicos, histórico clínico) que porventura possam ser 

úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 286792 Nr: 6073-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAINE RIBEIRO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL NOVA 

MUTUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:MT 

15.941, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 Vistos, etc.

Diante da certidão de fls. 115, onde informa que houve o decurso do 

prazo sem que a parte executada oferecesse impugnação à penhora.

Determino a intimação da parte credora a se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 397469 Nr: 9995-29.2015.811.0002
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA RODRIGUES RIBEIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASMIM MARIA FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Silva Camargo - 

OAB:MT 18.290, RAFAELA MARTELLI - OAB:18835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar acerca da Certidão do Oficial 

de Justiça de fls. 208, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 406016 Nr: 14551-74.2015.811.0002

 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: JORGE NACASAWA, LAURA YEKO NAKAO 

NACASAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RICARDO MOREIRA, ADONIAS PAULINO 

DANTAS, TEODORO DA SILVA FERNANDES, ODEMIR BRIGIDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9623/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do processo, defirido à fls. 

115. Sendo assim, INTIMO a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 345928 Nr: 12556-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS LOPES DE OLIVEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO 

NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413, MAURIDES CELSO LEITE - OAB:3042/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 282364 Nr: 1152-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR PONCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DE OLIVEIRA PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:13.310, 

IVONIR ALVES DIAS - OAB:13.310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR ROQUE PIAZZI DA 

SILVA - OAB:10767/MT

 Certifico que por erro no cadastro da advogada Ivonir Alves Dias realizo 

novamente a intimação da parte autora para manifestar acerca da decisão 

abaixo transcrita:"Vistos em correição. Intime-se o Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição de fls. 327/334, bem 

como se possui interesse no prosseguimento do feito. Intime-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443947 Nr: 8797-20.2016.811.0002

 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: LUZINETE ROCHA GUTIERRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Autos nº 8797-20.2016.811.0002 – Cód. 443947

Vistos, em correição.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de 

antecipação de tutela proposta por Luzinete Rocha Guitierres em desfavor 

de Clara TV, pelos fatos e fundamentos expostos nos autos.

Às fls. 61/67, a parte requerida informa que o acordo entabulado entre as 

partes fls.48/49, fora devidamente cumprido, requerendo a extinção do 

feito a fim de proceder à baixa definitiva dos autos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Constato que a pretensão perseguida pelo autor fora satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Verifica-se, portanto, que o objetivo da presente ação foi alcançado, qual 

seja, o adimplemento da obrigação.

Ante o exposto, HOMOLOGO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com 

resolução do mérito, ante a quitação integral dos débitos, nos termos do 

artigo 487, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

Custas conforme o art. 90, § 2º, do NCPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316573 Nr: 12947-49.2013.811.0002

 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: ALESSANDRA MORAIS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S. A. BANCO MULTIPLO - BANCO 

BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento 

da sentença (fls.27/28).

Assim, intime-se a parte requerente/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, Código de Processo Civil.

Caso não haja pronto pagamento no prazo mencionado no parágrafo 

anterior, fixo os honorários advocatícios no importe de 10% sobre a 

condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do CPC.

 Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC).

 Procedam-se às alterações necessárias, vez que se trata de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 25449 Nr: 550-17.1997.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDE LUCIA DE A. FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em face da petição de fls. 363, em que o exequente requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 
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legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Considerando que a desistência da ação deveu-se em razão de não 

existir bens penhoráveis, e inexistindo trabalho desenvolvido pela parte 

executada, deixo de condenar o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios.

Desentranhem-se os documentos que instruíram a inicial, mediante cópia e 

recibo nos autos, se requerido.

Custas pagas inicialmente pela exequente.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 19 de março de 2018.

 SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008220-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALNICE CREIA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro pedido retro. Intime-se o Requerido para, no prazo de 15 

dias, trazer aos autos as fichas financeiras e eventuais contratos da 

parte Autora. Com a ficha financeira nos autos, intime-se a parte autora 

para se manifestar. Às providências. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007206-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE HORSTMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça à parte autora. Anote-se. Cite-se a 

parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 

c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da causa e 

de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008155-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro pedido retro. Intime-se o Requerido para, no prazo de 15 

dias, trazer aos autos as fichas financeiras e eventuais contratos da 

parte Autora. Com a ficha financeira nos autos, intime-se a parte autora 

para se manifestar. Às providências. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008211-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA DA GUIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro pedido retro. Intime-se o Requerido para, no prazo de 15 

dias, trazer aos autos as fichas financeiras e eventuais contratos da 

parte Autora. Com a ficha financeira nos autos, intime-se a parte autora 

para se manifestar. Às providências. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001625-10.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DA COSTA MARTINS - ME (EXECUTADO)

DIEGO DA COSTA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Intime-se a parte Exequente para manifestar, no prazo de até 10 

(dez) dias, requerendo o que de direito, em prosseguimento. Após, à 

míngua de bens penhoráveis, determino a suspensão do curso da 

presente execução fiscal pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 6.830/80, aguardando-se em arquivo provisório. Após, 05 

(cinco) anos do arquivamento do feito, deve a Escrivania desarquivá-lo, 

independentemente de nova determinação, promovendo-se imediata 

conclusão, com fundamento no art. 40, § 4º da LEF. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008707-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ARILSON DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro pedido retro. Intime-se o Requerido para, no prazo de 15 

dias, trazer aos autos as fichas financeiras e eventuais contratos da 

parte Autora. Com a ficha financeira nos autos, intime-se a parte autora 

para se manifestar. Às providências. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21994 Nr: 761-87.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA ATACADO DE AUTO PEÇAS LTDA, 

ADÃO FERNANDES DA SILVA, JOEL MORAES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA(PROC.EST.) - OAB:2478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI 
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- OAB:25.430/PR

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação 

da parte, determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório 

estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435472 Nr: 4330-95.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMP UNIÃO CASC TRANSP LTDA, 

ASSIS GURGACZ, NAIR VENTORINN GURGACZ, UNEP S/A 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, ACIR MARCOS GURGACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAUJO SIQUEIRA - 

OAB:39.549, EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:42.782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, RAMIRO DE LIMA DIAS - OAB:12504

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por UNEP Transportes 

Ltda e outros em face de Fazenda Pública Estadual, alegando que as 

dívidas em discussão sobre os supostos débitos de ICMS são devidos 

apenas pela EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e 

Turismo Ltda. Sustentam que UNEP, Assis e Nair, não podem ser 

responsabilizados por serem apenas sócios e não há indícios de fraude 

que autorizem a desconsideração da pessoa jurídica. Asseverou que o 

excipiente Acir, quando da ocorrência do fato gerador, não mais figurava 

como sócio da empresa Eucatur, com apoio nos documentos acostados.

A excepta, devidamente intimada, manifestou pela rejeição.

A exceção de pré-executividade não merece acolhida. À guisa de 

registro, como se sabe, aquilo que se denomina exceção de 

pré-executividade do título consiste na faculdade, atribuída ao executado, 

de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independente de 

penhora ou de embargos, determinadas matérias próprias da ação de 

embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua 

abrangência temática, à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à 

nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo 

reconhecimento independe de contraditório ou dilação probatória.

É cediço, ainda, que as exceções podem ser alegadas pelo devedor no 

bojo da execução, por simples petição, haja vista que a matéria levada à 

apreciação deve envolver questão de ordem pública, que, assim, devem 

ser conhecidas de ofício. Entretanto, não é essa a hipótese dos autos!

A propósito, sobre as alegações do Excipiente, não foi juntado por ele 

documento ou prova alguma que possibilitasse a constatação da 

veracidade da sua informação, a possibilitar o julgamento da exceção de 

pré-executividade de ofício pelo juiz.

 Outrossim, os documentos trazidos juntamente com a exceção de 

pré-executividade, são alterações recentes, o que, na verdade, os 

excipientes teriam que trazer documentos da data da ocorrência do fato 

gerador para realmente comprovar as alegações de ilegitimidade passivas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSENTE - CDA - 

SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - A admissibilidade da exceção 

de pré-executividade está condicionada à desnecessidade de dilação 

probatória, ou seja, deve conter provas pré-constituída. - Ao passo que 

as CDA's gozam de presunção de certeza e liquidez e, não tendo os 

agravantes se desincumbindo de desconstituir tal presunção, certo é que 

a questão posta aos autos demanda dilação probatória”. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0024.11.700239-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos 

Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/0018, 

publicação da súmula em 03/08/2018)

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, 

determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório estatístico até 

nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21398 Nr: 955-53.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECONSENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 

JOSÉ SALVADOR DE BRITO, DIVINO CABRAL DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA(PROC.EST.) - OAB:2478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente 

processual.Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, 

no prazo de até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação 

da parte, determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório 

estatístico até nova manifestação (art. 40 da LEF).Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 289912 Nr: 9458-38.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CAMPOS BUZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência em nome de Vladimir 

de Lima Brandão.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 252621 Nr: 11647-57.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERZITA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DALVO DE OLIVEIRA - 

OAB:5242, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 9459, JOÃO 

PAULO CARVALHO FEITOSA - OAB:10.236, LAURA APARECIDA 

CAMPOS DE OLIVEIRA - OAB:8285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência em nome de João 

Dalvo de Oliveira Junior.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 247710 Nr: 7447-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KELY DOMINGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ELIAS DE SOUZA - 
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OAB:12400-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento das RPV's dos honorários de sucumbência em nome de 

Rodrigo Elias de Souza e do valor principal em nome de Kely Domingas da 

Silva.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 280416 Nr: 24339-54.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência em nome de Roque 

Pires da Rocha Fiho e do valor principal em nome de Mário Ferreira de 

Campos.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 308852 Nr: 4839-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA VITORINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência em nome de Roque 

Pires da Rocha Filho.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 252639 Nr: 11752-34.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DE CUJUS DE MARIA AUGUSTA MARIA, SEBASTIÃO 

RIBEIRO E FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dolores maria alves de moura 

- OAB:MT 5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência em nome de Vladimir 

de Lima Brandão e do valor principal em nome de Sebastião Ribeiro de 

Freitas.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 266139 Nr: 4958-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RAQUEL PINEIRO DOS SANTOS ALVES, 

NILO MOURA ALVES, RENATA CAROLINY PINHEIRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:OAB/MT 5812, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência em nome de Vladimir 

de Lima Brandão.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 305987 Nr: 1722-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELY BENEDITA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERREIRA - 

OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência e contratual em nome 

de Cassio Queiroz Coelho da Cruz e do valor principal em nome de Joely 

Benedita de Figueiredo.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 308509 Nr: 4473-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALDUÍNO JUREMEIRA, OLGA RIBEIRO JUREMEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para informar os dados 

bancários, sendo: banco, agência, conta corrente/poupança, titularidade e 

CPF, para transferência do valor depositado nos autos, referente a 

pagamento da RPV dos honorários de sucumbência em nome de Diego 

Osmar Pizzato.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 294505 Nr: 14656-56.2012.811.0002

 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 1031715/8/2018 Página 552 de 607



 PARTE AUTORA: SÉRGIO LÍRIO FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, ante ao requerimento de renúncia ao valor excedente a 40 

(quarenta) salários mínimos formulado às fls. 150/153, tendo em vista o 

teor da Lei Municipal nº 4.172/2016, que fixou em 10 (dez) salários 

mínimos o teto para expedição de RPV, sendo assim, os valores 

superiores a este teto serão requisitados através de Precatório e neste 

caso o valor a requisitado soma a importância de R$ 45.207,72.

Neirton Ferreira de Almeida

Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006319-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT0018340A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Reitere-se a intimação do(s) requerido(s), sendo a intimação 

pessoal do Sr. Secretário de Saúde do Estado para que, no prazo de 48h, 

cumpra a determinação judicial (ID 14371496), sob pena de incorrer em 

conduta criminosa – lesão corporal/homicídio, em decorrência do 

agravamento do estado de saúde da autora em face da demora no 

atendimento. Determino o cumprimento do mandado pelo plantão (Capítulo 

3, Seção 3.3.32.4 da CNGC), servindo a decisão quando possível como 

mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005897-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS BORELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça requerida. Trata-se de requerimento 

de antecipação da tutela visando à concessão liminar para que se efetue 

a progressão funcional/enquadramento no nível e classe de acordo com o 

tempo de serviço e qualificação, ou proceda a imediata análise do 

requerimento administrativo. Em análise preliminar, tratando-se de tutela de 

urgência o Juiz deverá aferir a presença de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo para conceder ou não a liminar (artigo 300 do Código de 

Processo Civil). Ocorre que, neste momento processual, inviável se 

vislumbrar a plausibilidade das razões da parte Autora, considerando, 

sobretudo, a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada, em razão 

de expressa vedação contida na Lei 9.494, de 10/09/1997, que proíbe o 

deferimento de medida que implique em "reclassificação ou equiparação 

de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de 

vantagens ou pagamento de qualquer natureza". No caso dos presentes 

autos, entendo que seja um pouco temerário reconhecer a presença do 

periculum in mora em favor da parte Autora, já que caso a demanda venha 

ser improcedente, o erário público pode sofrer danos irreversíveis, eis que 

os vencimentos eventualmente pagos ao servidor, em razão de sua 

natureza alimentar, são irrepetíveis. Por outro lado, a providência 

requerida em sede de liminar esgota o objeto da ação, o que encontra 

óbice na legislação, óbice este que no caso concreto não merecer ser 

transposto por não haver justificativa razoável nesse sentido, pois 

nenhuma lesão grave poderá sofrer a parte Autora caso tenha de 

aguardar o julgamento final de lide - o que não aconteceria, por exemplo, 

se a liminar versasse sobre questões de saúde. Portanto, a priori, a 

medida liminar requerida implica em óbice legal, podendo ser concedida 

apenas por meio de sentença de mérito, com cognição plena e exauriente. 

No tocante a demora na análise do requerimento administrativo junto ao 

Município de Várzea Grande, estão presentes os requisitos à concessão 

parcial da medida liminar, para que a autoridade responda ao pleito de 

progressão funcional de forma definitiva. No caso concreto, a omissão da 

Administração já se estende há tempos, valendo ressaltar que a parte 

Autora alega que protocolou o requerimento administrativo no corrente ano 

(21/03/2018) e até o presente momento não obteve resposta, em evidente 

afronta à eficiência e à duração razoável do processo. Presente, portanto, 

o fundamento relevante, o perigo na demora reside no prejuízo diário que 

vem sofrendo a parte Autora com a omissão estatal. Assim, defiro, em 

parte, a medida liminar pleiteada para determinar que a parte Ré responda 

definitivamente ao requerimento administrativo no prazo de dez dias da 

presente decisão. Intime-se o a parte Ré desta decisão. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Cite-se a 

parte Ré, para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA 

DIAS (art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Após, conclusos para decisão interlocutória de 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em 

que se encontra (art. 355, NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, 

faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do 

NCPC. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009107-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAMASIO FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. Portanto, 

presentes os pressupostos processuais e os elementos condicionais da 

ação previdenciária, declaro o feito saneado. Para que não se alegue, 

posteriormente, cerceamento de defesa, determino a intimação das partes, 

por seus advogados constituídos, na forma usual, para que, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, indiquem, de forma motivada e detalhada, as 

provas que pretendem produzir. O silêncio ou a mera reiteração genérica 

de pedido de produção de provas será entendido como anuência ao 

julgamento da lide no estado em que se encontra. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003350-34.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALEXANDRE NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Joaquim Alexandre Neto ajuizou ação de obrigação de fazer c/c 

antecipação de tutela “inaudita altera pars” em face do Estado de Mato 

Grosso, alegando que apresenta neoplasia maligna de rim 

pós-nefrectomia, tendo evoluído com recidiva pulmonar e linfonodgcal 

mediastinal/hilar pulmonar, necessitando do fornecimento do medicamento 
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pazopanib 200mg. O pedido de tutela antecipada foi deferido. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação sem preliminares e no mérito 

pugnou pela improcedência, bem como informou que houve o cumprimento 

da liminar (Id nº 12541383). É o relato do que importa. Fundamento e 

Decido. O processo comporta julgamento em seu atual estágio, e isto 

porque trata de matéria exclusivamente de direito, prescindindo de colheita 

de provas em audiência. A doutrina da mesma forma assim já se 

posicionou: “O juiz deve sempre impedir a realização de provas ou 

diligências inúteis (art. 130). Se o fato foi confessado, se não é 

controvertido, ou se já está de outro modo provado nos autos, não tem 

cabimento sobre ele a perícia” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de 

Direito Processual Civil, 6ª Edição, Editora Forense, vol. I, p. 475). No 

mérito, o pedido esboçado pela parte autora merece acolhimento. De 

acordo com o artigo 196 da Constituição Federal dispõe que “A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Além do mais, consta nos autos que 

a parte autora sofre problemas de saúde, e que, para tratamento, 

necessitava do medicamento “pazopanib 200mg”. Restou demonstrado 

nos autos, por intermédio de laudo médico, que a parte autora necessita 

de tal tratamento para o controle de sua doença. Não há que se falar em 

resolução sem julgamento de mérito, pois o que se pretendia era o 

adequado tratamento de saúde e com sua concretização houve 

reconhecimento da procedência do pedido. Isto posto, julgo procedente 

esta ação, deixando, contudo, de condenar o Estado de Mato Grosso e o 

Município de Várzea Grande na obrigação pleiteada tendo em vista que já 

foi cumprida no curso da demanda. Sem custas processuais (art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001) e condeno-a em honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 85 §8º, 

observado o disposto nos incisos do §2º do NCPC. (Yussef Said Cahali, 

Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). No mais, havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC. Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais. P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004809-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, ESTOFADOS XAXIM LTDA - ME, representada pelo Sr. Fábio Júnior 

Zanette, sócio administrador, devidamente qualificado nos autos, impetrou 

“Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato ilegal emanado 

do PRESIDENTE DO 5º CIRETRAN – MT, alegando, em síntese, ser 

proprietária do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Ano/Modelo 

2013/2013, Placa OBE 2373/MT, RENAVAM nº 525598910, Chassi 

9BD15844AD6809227, e que o sócio administrador, ao tentar proceder ao 

licenciamento obrigatório de seu veículo, foi impedido de fazê-lo por 

exigência de prévio pagamento de autuações pendentes. Argumentou ser 

ilícito o condicionamento da renovação do licenciamento do veículo ao 

pagamento das multas. Citou diversos julgados para embasar o seu 

pedido, pugnando pela concessão da segurança, a fim que o impetrado 

fosse compelido a emitir o certificado de registro e licenciamento de seu 

veículo, independentemente do pagamento das multas, bem como a 

anulação das multas apontadas contra o veículo. Juntou documentos. A 

liminar foi deferida e ordenada a notificação da autoridade impetrada. O 

DETRAN-MT – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso prestou 

informações, alegando, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída do direito alegado, afirmando, no mérito, 

que o mandado de segurança não é a via própria para se pleitear a 

declaração de nulidade de ato administrativo, pugnando pela denegação 

da segurança. As informações vieram acompanhadas de documentos. O 

Ministério Público foi favorável à concessão da segurança. É o relatório. 

Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei. Das preliminares – Inicialmente, impõe-se 

enfrentar, antes de adentrar o mérito, as questões preliminares arguidas 

pela autoridade impetrada, cumprindo salientar, quanto à alegada 

inadequação da via eleita, que a razão não está com o impetrado, pois a 

impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o licenciamento 

de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, invocando, 

para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da autoridade 

impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no art. 1º da 

Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige dilação 

probatória, mas mero exame de matéria de direito. Também não há falar em 

ausência de prova pré-constituída, vez que o mandamus está 

devidamente acompanhado de documentos que demonstram o ato 

apontado como coator, como bem se verifica dos documentos carreados 

com a inicial. Do mérito – Feitas tais ponderações, cumpre analisar a 

ilegalidade ou não do ato aqui apontado como coator, considerando a 

afirmação do impetrante de que não fora devidamente notificado acerca 

das multas exigidas para poder exercer o seu direito de defesa. Constam 

do art. 131, § 2º, presente na seção que trata do licenciamento, e do art. 

282, verificado na seção atinente ao julgamento das autuações e 

penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as 

seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º (...) § 2º O veículo somente será 

considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” “Art. 

282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 

veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.” 

Com efeito, não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, a ilegalidade da 

cobrança se evidencia na ausência de devida notificação a respeito no 

momento do licenciamento do veículo e, exatamente por essa razão, isto é, 

pela relevância do fundamento exposto, obteve, a impetrante, a liminar que 

ordenou a autoridade impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e 

Licenciamento relativo ao seu bem, independentemente do recolhimento 

das multas existentes. A autoridade não fez qualquer prova acerca da 

notificação da impetrante, tornando claro o descumprimento do disposto 

no art. 282 do CTB, maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio 

pagamento da multa para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso 

porque, sem dúvida, sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem 

ao órgão competente para regularizar a situação do seu veículo, a fim de 

obter o direito de circular livremente pelas vias públicas, e são 

surpreendidos com uma exigência pautada em punição por infrações as 

quais desconhecem, provavelmente por falha no serviço público que não 

efetivou a sua notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode 

ser usada como justificativa para que a autoridade se exima da 

responsabilidade e muito menos para criar embaraços e impor punição de 

caráter financeiro às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se 

traduz na pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 

cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 
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TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “ADMINISTRATIVO - 

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência 

feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como condição da renovação 

do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(Remessa Necessária 81448/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.3.2018, p. no DJE 15.3.2018 - 

destaquei)” Como se vê, o ato de condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multas por infrações das quais o infrator não foi 

notificado é ilegal, independentemente se tais multas foram ou não 

expedidas pela autoridade estadual de Mato Grosso. Cumpre assinalar, 

por outro lado, não ser o caso de se anular ou declarar a nulidade das 

multas decorrentes de infrações de trânsito alusivas ao veículo da 

impetrante, pois tal providência se mostra inteiramente inadequada e 

imprópria em sede de mandado de segurança, pois se exigiria acurado 

exame das motivações que originaram as penalidades, o que só é 

possível, por óbvio, em ação própria de procedimento ordinário que 

permita a ampla produção de provas, jamais na estreita via do mandamus, 

onde só cabe a análise de prova robusta e pré-constituída. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por Estofados Xaxim LTDA – ME contra o Presidente 

do 5º Ciretran – MT, a fim de conceder, em definitivo, a segurança 

deferida liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer ao 

impetrante o Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe 

previamente o pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004809-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTOFAMENTOS XAXIM LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, ESTOFADOS XAXIM LTDA - ME, representada pelo Sr. Fábio Júnior 

Zanette, sócio administrador, devidamente qualificado nos autos, impetrou 

“Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato ilegal emanado 

do PRESIDENTE DO 5º CIRETRAN – MT, alegando, em síntese, ser 

proprietária do veículo FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Ano/Modelo 

2013/2013, Placa OBE 2373/MT, RENAVAM nº 525598910, Chassi 

9BD15844AD6809227, e que o sócio administrador, ao tentar proceder ao 

licenciamento obrigatório de seu veículo, foi impedido de fazê-lo por 

exigência de prévio pagamento de autuações pendentes. Argumentou ser 

ilícito o condicionamento da renovação do licenciamento do veículo ao 

pagamento das multas. Citou diversos julgados para embasar o seu 

pedido, pugnando pela concessão da segurança, a fim que o impetrado 

fosse compelido a emitir o certificado de registro e licenciamento de seu 

veículo, independentemente do pagamento das multas, bem como a 

anulação das multas apontadas contra o veículo. Juntou documentos. A 

liminar foi deferida e ordenada a notificação da autoridade impetrada. O 

DETRAN-MT – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso prestou 

informações, alegando, preliminarmente, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída do direito alegado, afirmando, no mérito, 

que o mandado de segurança não é a via própria para se pleitear a 

declaração de nulidade de ato administrativo, pugnando pela denegação 

da segurança. As informações vieram acompanhadas de documentos. O 

Ministério Público foi favorável à concessão da segurança. É o relatório. 

Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei Federal n. 

12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, nos termos 

do art. 12 da aludida lei. Das preliminares – Inicialmente, impõe-se 

enfrentar, antes de adentrar o mérito, as questões preliminares arguidas 

pela autoridade impetrada, cumprindo salientar, quanto à alegada 

inadequação da via eleita, que a razão não está com o impetrado, pois a 

impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o licenciamento 

de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, invocando, 

para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da autoridade 

impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no art. 1º da 

Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige dilação 

probatória, mas mero exame de matéria de direito. Também não há falar em 

ausência de prova pré-constituída, vez que o mandamus está 

devidamente acompanhado de documentos que demonstram o ato 

apontado como coator, como bem se verifica dos documentos carreados 

com a inicial. Do mérito – Feitas tais ponderações, cumpre analisar a 

ilegalidade ou não do ato aqui apontado como coator, considerando a 

afirmação do impetrante de que não fora devidamente notificado acerca 

das multas exigidas para poder exercer o seu direito de defesa. Constam 

do art. 131, § 2º, presente na seção que trata do licenciamento, e do art. 

282, verificado na seção atinente ao julgamento das autuações e 

penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as 

seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º (...) § 2º O veículo somente será 

considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” “Art. 

282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 

veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.” 

Com efeito, não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, a ilegalidade da 

cobrança se evidencia na ausência de devida notificação a respeito no 

momento do licenciamento do veículo e, exatamente por essa razão, isto é, 

pela relevância do fundamento exposto, obteve, a impetrante, a liminar que 

ordenou a autoridade impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e 

Licenciamento relativo ao seu bem, independentemente do recolhimento 

das multas existentes. A autoridade não fez qualquer prova acerca da 

notificação da impetrante, tornando claro o descumprimento do disposto 

no art. 282 do CTB, maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio 

pagamento da multa para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso 

porque, sem dúvida, sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem 

ao órgão competente para regularizar a situação do seu veículo, a fim de 

obter o direito de circular livremente pelas vias públicas, e são 

surpreendidos com uma exigência pautada em punição por infrações as 

quais desconhecem, provavelmente por falha no serviço público que não 

efetivou a sua notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode 

ser usada como justificativa para que a autoridade se exima da 

responsabilidade e muito menos para criar embaraços e impor punição de 

caráter financeiro às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se 

traduz na pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 
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cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “ADMINISTRATIVO - 

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência 

feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como condição da renovação 

do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(Remessa Necessária 81448/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.3.2018, p. no DJE 15.3.2018 - 

destaquei)” Como se vê, o ato de condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multas por infrações das quais o infrator não foi 

notificado é ilegal, independentemente se tais multas foram ou não 

expedidas pela autoridade estadual de Mato Grosso. Cumpre assinalar, 

por outro lado, não ser o caso de se anular ou declarar a nulidade das 

multas decorrentes de infrações de trânsito alusivas ao veículo da 

impetrante, pois tal providência se mostra inteiramente inadequada e 

imprópria em sede de mandado de segurança, pois se exigiria acurado 

exame das motivações que originaram as penalidades, o que só é 

possível, por óbvio, em ação própria de procedimento ordinário que 

permita a ampla produção de provas, jamais na estreita via do mandamus, 

onde só cabe a análise de prova robusta e pré-constituída. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por Estofados Xaxim LTDA – ME contra o Presidente 

do 5º Ciretran – MT, a fim de conceder, em definitivo, a segurança 

deferida liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer ao 

impetrante o Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe 

previamente o pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003376-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. VANIR AUXILIADORA DE CAMPOS, devidamente qualificada nos 

autos, propôs a presente “Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes 

de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de Vencimentos” em 

face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer 

aos quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, 

ocupando o cargo de Professor Nível Superior– 25h, conforme 

documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento no nível 2 – classe B a partir de 2015. Diz que por 

pertencer ao magistério faz jus à progressão sob a forma de promoção 

nas classes determinada nos artigo 19 de 23 da Lei Municipal n. 

3.797/2012, o que, todavia, não foi feito pelo réu, o que lhe vem causando 

prejuízo, tendo em vista que seus vencimentos vêm sendo pagos em valor 

inferior ao que lhe é devido. Alega, ainda, que, com a entrada em vigor da 

Lei n. 4.007/2014, deveria ter sido elevada para o nível 2, classe B, 

percebendo salário compatível com a sua colocação e com a legislação 

vigente em cada período. Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que 

o réu seja condenado a proceder o seu enquadramento, bem como a 

pagar as diferenças salariais correspondentes com seus reflexos, 

referente aos 5 anos que antecedem à propositura da ação. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Citado, o Município de Várzea Grande diz 

apenas que a correção monetária e os juros deverão ser aplicados 

conforme os preceitos estabelecidos nas ADIs n. 4357DF e 4425/DF, em 

conjunto com o RE 870.947/SE, porém, ao final, pede a improcedência dos 

pedidos. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito da requerente de ser elevada nos níveis, no cargo de Professor da 

rede pública municipal, nos termos previstos nas Leis Complementares n. 

3.797/2012 e 4.007/2014. O invocado direito está alicerçado, 

primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prescreve, em 

seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas de ensino promoverão a valorização 

dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos 

dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público: I - ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; II - 

aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial profissional; IV - 

progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; V - período reservado a estudos, planejamento e 

avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - condições adequadas de 

trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da educação fazem jus, 

realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público, à progressão funcional com base nos títulos ou na 

habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se está a cuidar aqui 

de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 556 de 607



arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 

gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 
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DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(23.9.2012) restou devidamente comprovada nos autos por meio de da 

vida funcional contida no Id. n. 12940580, cabendo ressaltar que para fins 

de enquadramento/progressão funcional, deve ser considerado apenas o 

período de “efetivo exercício” no cargo público, conforme o respectivo 

plano de carreira, de modo que eventual atividade exercida pela servidora 

em outro órgão ou mesmo atividade semelhante, porém de caráter não 

efetivo, não podem ser consideradas para efeito de promoção. Isso 

porque, como visto na legislação municipal acima transcrita, dentre os 

requisitos para obtenção de promoção está a avaliação do servidor no 

exercício de suas atividades, ou seja, considera-se o desempenho do 

profissional nas funções inerentes ao cargo. Nesse sentido já vem se 

posicionando a jurisprudência “mutatis mutandis”: “RECURSO ORDINÁRIO 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO 

FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. 

IMPOSSIBILIDADE. A movimentação na carreira pela progressão funcional 

objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, 

eficiência aferível mediante avaliação funcional, necessitando, por isso, 

que o servidor conte com determinado tempo de serviço no cargo, sendo 

inadmissível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior. 

Recurso ordinário desprovido .” (STJ - RMS 22866/MT – Relator Ministro 

FELIX FISCHER – 5ª Turma - DJ 29-6-07 p. 668). “RECURSO ORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO DO SUL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. 

APROVEITAMENTO DO TEMPO DE EXERCÍCIO DE CARGOS ANTERIORES. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A progressão funcional na carreira de Delegado de 

Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul é "a movimentação do policial 

civil a cada cinco anos de efetivo exercício na carreira, para o nível 

imediatamente seguinte", conforme dispõe o art. 114 da LCE 114/05. O art. 

286, § 3º da mesma Lei, que prevê a contagem de tempo de serviço 

público geral, diz respeito somente à identificação de nível no contexto da 

conversão em subsídio da remuneração deste cargo público. 

Precedentes. 2. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 33.328/MS – 

Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 4.10.2011, p. DJe 

10.10.2011) No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DO MAGISTÉRIO COM CARGA 

HORÁRIA SEMANAL DE 20 HORAS – NOVO CONCURSO PÚBLICO – 

MESMO CARGO COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS – 

PROMOÇÃO DE NÍVEL – TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO COMPROVADO – 

POSSIBILIDADE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – APROVEITAMENTO DE 

TEMPO DE SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO 

– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A promoção 

de nível deve se dar com a comprovação da escolaridade exigida, que no 

presente caso restou demonstrada com o certificado de pós-graduação. 

O aproveitamento do tempo de serviço público prestado na administração 

municipal, anterior ao ingresso na carreira de professor pedagogo 

(40horas), não habilita o servidor a requerer progressão funcional, uma 

vez que esta se sujeita à lei que regula a carreira de magistério do 

Município de Nova Ubiratã (Lei Complementar Municipal n° 18/2008), que 

exige interstício de no mínimo de 12 (doze) meses no vencimento padrão 

inicial.” (TJMT - Ap 86780/2015 – Segunda Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2016, p. 

18.11.2016) “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL - PROGRESSÃO HORIZONTAL EXERCÍCIO DE 

CARGOS EM CARREIRAS DISTINTAS COM ESTATUTOS PRÓPRIOS - 

REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - SEGURANÇA DENEGADA. O exercício de cargos em carreiras 

distintas com estatutos próprios não permite o aproveitamento do tempo de 

trabalho havido em uma carreira para reenquadrar-se funcionalmente na 

outra. Se os Impetrantes não comprovam o preenchimento dos requisitos 

exigidos para a progressão horizontal, não há direito líquido e certo a ser 

amparado no Mandado de Segurança.” (TJMT - MS 110069/2011 – Turma 

de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José 

Tadeu Cury, j. 3.5.2012, p. DJE 15.5.2012) Como se vê, o aproveitamento 

de tempo de serviço prestado pela servidora/autora à administração 

pública municipal antes do seu ingresso efetivo no cargo de professora 

não conta com amparo legal, independentemente de ter sido reconhecido 

administrativamente pelo ente público empregador, o que não poderia ser 

diferente, pois isso permitiria o ingresso de profissionais no último nível da 

carreira, sem ao menos ter exercido as funções específicas do cargo. 

Assim, tendo a servidora sido admitida em 23.9.2012 (nível I) e alcançado 

3 anos de serviço em 23.9.2015, faz ela jus ao enquadramento no nível 2, 

a partir de 2015, nos termos do art. 71 e Anexo I, da Lei 4.007/2014, que 

altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012. De igual modo, 

deve ela ser elevada para a classe B, pois comprovou ter concluído curso 

de “Licenciatura em Pedagogia” e Pós-Graduação “Lato Sensu” em 

“Psicopedagogia Institucional”, este concluído em 15.2.2008 (Id. 

12940914). Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao 

enquadramento, promovendo a servidora Vanir Auxiliadora de Campos 

para o nível 2, classe B, a partir de 23.9.2015, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção e seus 

reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras 

subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, 

considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, o trabalho 
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realizado e o tempo exigido para o seu serviço. Por outro lado, de acordo 

com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é 

isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste 

caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Recorro de 

ofício, por tratar de sentença ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo 

interposição de recurso e ouvida a parte contrária, à instância superior 

para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, dê-se vista dos autos à 

parte autora para execução da sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso 

Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 

1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002505-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEI ORBEN VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Improcedente pelo número excessivo de infrações e notificações 

expedidas, não se aplicando a presunção de desconhecimento das multas 

pelo comportamento de contumaz infrator. Vistos, IVANEI ORBEN 

VASCONCELOS, devidamente qualificado nos autos, impetrou “Mandado 

de Segurança com pedido de liminar” contra ato ilegal emanado do 

PRESIDENTE DO 5º CIRETRAN – MT, alegando, em síntese, ser proprietária 

do veículo HUNDAY/AZERA, Ano/Modelo 2008/2008, Placa JZD 5454/MT, 

RENAVAM nº 00959707565, Chassi KMHFC41DP8A324145, e que ao 

tentar proceder ao licenciamento obrigatório de seu veículo foi impedida de 

fazê-lo por exigência de prévio pagamento de autuações pendentes. 

Argumentou ser ilícito o condicionamento da renovação do licenciamento 

do veículo ao pagamento das multas. Citou diversos julgados para 

embasar o seu pedido, pugnando pela concessão da segurança, a fim que 

o impetrado fosse compelido a emitir o certificado de registro e 

licenciamento de seu veículo, independentemente do pagamento das 

multas, bem como a anulação das multas apontadas contra o seu veículo. 

Juntou documentos. A liminar foi deferida e ordenada a notificação da 

autoridade impetrada. O DETRAN-MT – Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso prestou informações, alegando, preliminarmente, a 

inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída do direito 

alegado, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça estadual, 

já que as multas foram cometidas em outras unidades da federação. No 

mérito, que o mandado de segurança não é a via própria para se pleitear a 

declaração de nulidade de ato administrativo, pugnando pela denegação 

da segurança. As informações vieram acompanhadas de documentos. O 

Ministério Público foi parcialmente favorável à concessão da segurança. É 

o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei. Das preliminares – Inicialmente, 

impõe-se enfrentar, antes de adentrar o mérito, as questões preliminares 

arguidas pela autoridade impetrada, cumprindo salientar, que o ato 

apontado como ilegal diz respeito ao licenciamento, mais especificamente 

ao condicionamento dessa providência ao prévio pagamento de multas 

existentes e não às multas propriamente ditas, de modo que não há falar 

em inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída, em 

ilegitimidade passiva ou em incompetência da justiça estadual para 

processar o feito, pois não importa onde as infrações ocorreram, já que o 

veículo é licenciado neste Estado. Quanto à alegada inadequação da via 

eleita, cabe assinalar que a razão também não está com o impetrado, pois 

a impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o 

licenciamento de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, 

invocando, para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da 

autoridade impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no 

art. 1º da Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige 

dilação probatória, mas mero exame de matéria de direito. Também não há 

falar em ausência de prova pré-constituída, vez que o mandamus está 

devidamente acompanhado de documentos que demonstram o ato 

apontado como coator, como bem se verifica dos documentos que 

acompanham a inicial. Do mérito – Feita tais ponderações, cumpre analisar 

a ilegalidade ou não do ato aqui apontado como coator, considerando a 

afirmação do impetrante de que não fora devidamente notificado acerca 

das multas exigidas para poder exercer o seu direito de defesa. Constam 

do art. 131, § 2º, presente na seção que trata do licenciamento, e do art. 

282, verificado na seção atinente ao julgamento das autuações e 

penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as 

seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º (...) § 2º O veículo somente será 

considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” “Art. 

282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 

veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.” 

Com efeito, não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, a ilegalidade da 

cobrança se evidencia na ausência de devida notificação a respeito no 

momento do licenciamento do veículo e, exatamente por essa razão, isto é, 

pela relevância do fundamento exposto, obteve, a impetrante, a liminar que 

ordenou a autoridade impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e 

Licenciamento relativo ao seu bem, independentemente do recolhimento 

das multas existentes. A autoridade não fez qualquer prova acerca da 

notificação da impetrante, tornando claro o descumprimento do disposto 

no art. 282 do CTB, maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio 

pagamento da multa para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso 

porque, sem dúvida, sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem 

ao órgão competente para regularizar a situação do seu veículo, a fim de 

obter o direito de circular livremente pelas vias públicas, e são 

surpreendidos com uma exigência pautada em punição por infrações as 

quais desconhecem, provavelmente por falha no serviço público que não 

efetivou a sua notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode 

ser usada como justificativa para que a autoridade se exima da 

responsabilidade e muito menos para criar embaraços e impor punição de 

caráter financeiro às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se 

traduz na pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 

cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 

demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “ADMINISTRATIVO - 

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO 
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DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência 

feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como condição da renovação 

do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(Remessa Necessária 81448/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.3.2018, p. no DJE 15.3.2018 - 

destaquei)” Como se vê, o ato de condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multas por infrações das quais o infrator não foi 

notificado é ilegal, independentemente se tais multas foram ou não 

expedidas pela autoridade estadual de Mato Grosso. Cumpre assinalar, 

por outro lado, não ser o caso de se anular ou declarar a nulidade das 

multas decorrentes de infrações de trânsito alusivas ao veículo da 

impetrante, pois tal providência se mostra inteiramente inadequada e 

imprópria em sede de mandado de segurança, pois se exigiria acurado 

exame das motivações que originaram as penalidades, o que só é 

possível, por óbvio, em ação própria de procedimento ordinário que 

permita a ampla produção de provas, jamais na estreita via do mandamus, 

onde só cabe a análise de prova robusta e pré-constituída. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por Ivanei Orben Vasconcelos contra o Presidente 

do 5º Ciretran – MT, a fim de conceder, em definitivo, a segurança 

deferida liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer ao 

impetrante o Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe 

previamente o pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002505-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEI ORBEN VASCONCELOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB - MT0011323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5 ciretran de varzea grande (IMPETRADO)

THIAGO FRANCA CABRAL (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Improcedente pelo número excessivo de infrações e notificações 

expedidas, não se aplicando a presunção de desconhecimento das multas 

pelo comportamento de contumaz infrator. Vistos, IVANEI ORBEN 

VASCONCELOS, devidamente qualificado nos autos, impetrou “Mandado 

de Segurança com pedido de liminar” contra ato ilegal emanado do 

PRESIDENTE DO 5º CIRETRAN – MT, alegando, em síntese, ser proprietária 

do veículo HUNDAY/AZERA, Ano/Modelo 2008/2008, Placa JZD 5454/MT, 

RENAVAM nº 00959707565, Chassi KMHFC41DP8A324145, e que ao 

tentar proceder ao licenciamento obrigatório de seu veículo foi impedida de 

fazê-lo por exigência de prévio pagamento de autuações pendentes. 

Argumentou ser ilícito o condicionamento da renovação do licenciamento 

do veículo ao pagamento das multas. Citou diversos julgados para 

embasar o seu pedido, pugnando pela concessão da segurança, a fim que 

o impetrado fosse compelido a emitir o certificado de registro e 

licenciamento de seu veículo, independentemente do pagamento das 

multas, bem como a anulação das multas apontadas contra o seu veículo. 

Juntou documentos. A liminar foi deferida e ordenada a notificação da 

autoridade impetrada. O DETRAN-MT – Departamento Estadual de Trânsito 

de Mato Grosso prestou informações, alegando, preliminarmente, a 

inviabilidade da via eleita, a ausência de prova pré-constituída do direito 

alegado, a sua ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça estadual, 

já que as multas foram cometidas em outras unidades da federação. No 

mérito, que o mandado de segurança não é a via própria para se pleitear a 

declaração de nulidade de ato administrativo, pugnando pela denegação 

da segurança. As informações vieram acompanhadas de documentos. O 

Ministério Público foi parcialmente favorável à concessão da segurança. É 

o relatório. Decido. Cumprido até aqui todo o procedimento previsto na Lei 

Federal n. 12.016/2009, cabe julgar o presente mandado de segurança, 

nos termos do art. 12 da aludida lei. Das preliminares – Inicialmente, 

impõe-se enfrentar, antes de adentrar o mérito, as questões preliminares 

arguidas pela autoridade impetrada, cumprindo salientar, que o ato 

apontado como ilegal diz respeito ao licenciamento, mais especificamente 

ao condicionamento dessa providência ao prévio pagamento de multas 

existentes e não às multas propriamente ditas, de modo que não há falar 

em inadequação da via eleita, ausência de prova pré-constituída, em 

ilegitimidade passiva ou em incompetência da justiça estadual para 

processar o feito, pois não importa onde as infrações ocorreram, já que o 

veículo é licenciado neste Estado. Quanto à alegada inadequação da via 

eleita, cabe assinalar que a razão também não está com o impetrado, pois 

a impetrante alega violação a direito líquido e certo de obter o 

licenciamento de seu veículo, independentemente do pagamento de multas, 

invocando, para tanto, a prática de ilegalidade e abuso por parte da 

autoridade impetrada, o que evidencia, em tese, situação típica prevista no 

art. 1º da Lei do Mandado de Segurança e que, por óbvio, não exige 

dilação probatória, mas mero exame de matéria de direito. Também não há 

falar em ausência de prova pré-constituída, vez que o mandamus está 

devidamente acompanhado de documentos que demonstram o ato 

apontado como coator, como bem se verifica dos documentos que 

acompanham a inicial. Do mérito – Feita tais ponderações, cumpre analisar 

a ilegalidade ou não do ato aqui apontado como coator, considerando a 

afirmação do impetrante de que não fora devidamente notificado acerca 

das multas exigidas para poder exercer o seu direito de defesa. Constam 

do art. 131, § 2º, presente na seção que trata do licenciamento, e do art. 

282, verificado na seção atinente ao julgamento das autuações e 

penalidades, ambos da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as 

seguintes regras: “Art. 131. (...) § 1º (...) § 2º O veículo somente será 

considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, 

encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.” “Art. 

282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 

veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.” 

Com efeito, não há, em princípio, nenhuma ilegalidade, mas obediência 

irrestrita à lei, na exigência do pagamento das multas decorrentes das 

infrações de trânsito para o licenciamento do veículo, conforme pacífico 

entendimento da jurisprudência, inclusive a deste Estado, desde que 

revestida dos pressupostos jurídicos de exigência e validade, ou seja, 

desde que cumpridas normas concernentes à regular notificação do 

responsável pelo veículo infrator, a fim de assegurar-lhe a oportunidade 

do contraditório e da ampla defesa. No caso em comento, a ilegalidade da 

cobrança se evidencia na ausência de devida notificação a respeito no 

momento do licenciamento do veículo e, exatamente por essa razão, isto é, 

pela relevância do fundamento exposto, obteve, a impetrante, a liminar que 

ordenou a autoridade impetrada a fornecer-lhe o Certificado de Registro e 

Licenciamento relativo ao seu bem, independentemente do recolhimento 

das multas existentes. A autoridade não fez qualquer prova acerca da 

notificação da impetrante, tornando claro o descumprimento do disposto 

no art. 282 do CTB, maculando, assim, a legalidade da exigência do prévio 

pagamento da multa para a obtenção do licenciamento do veículo. Isso 

porque, sem dúvida, sofrem flagrante prejuízo os cidadãos que se dirigem 

ao órgão competente para regularizar a situação do seu veículo, a fim de 

obter o direito de circular livremente pelas vias públicas, e são 

surpreendidos com uma exigência pautada em punição por infrações as 

quais desconhecem, provavelmente por falha no serviço público que não 

efetivou a sua notificação. A desorganização do setor, todavia, não pode 

ser usada como justificativa para que a autoridade se exima da 

responsabilidade e muito menos para criar embaraços e impor punição de 

caráter financeiro às pessoas atingidas por essa odiosa conduta, que se 

traduz na pretensão de ver mantida a exigência de condicionamento do 

licenciamento ao pagamento da multa com amparo na mera suposição de 

cumprimento do dever legal de proceder à notificação necessária à 

validade do ato. Sobre o tema, oportuna é a reprodução da Súmula 127 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É ilegal condicionar a 

renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado”. Os julgados pátrios têm decidido, em casos assim, pela 

constatação de direito líquido e certo amparado por mandado de 

segurança, como se vê abaixo: “ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. 

AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA. IRREGULAR NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 127/STJ. 1. Aferir 

a existência ou não de direito líquido e certo à concessão da segurança 
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demanda exceder os fundamentos colacionados no acórdão combatido, 

com a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica 

reexame de provas - inviável em recurso especial, nos termos do 

enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 2. O entendimento pacífico 

do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal, como 

condição para o licenciamento do veículo, a exigência do pagamento de 

multa imposta sem prévia notificação ao infrator para defender-se em 

processo administrativo. Não havendo a prévia e regular notificação ao 

infrator, para fins de defesa, tem garantido o direito de renovar 

licenciamento de veículo com multas pendentes de pagamento. Aplicação 

do enunciado 127 da Súmula do STJ: "É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado". (destaquei – STJ – AgRg no Ag 1378215/SP – 2º Turma – rel. 

Min. Humberto Martins – j. 22.3.2011 – DJe 4.4.2011) “ADMINISTRATIVO - 

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR 

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência 

feita pelo DETRAN do pagamento de multas, como condição da renovação 

do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação 

cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. 

(Remessa Necessária 81448/2017 – Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 5.3.2018, p. no DJE 15.3.2018 - 

destaquei)” Como se vê, o ato de condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multas por infrações das quais o infrator não foi 

notificado é ilegal, independentemente se tais multas foram ou não 

expedidas pela autoridade estadual de Mato Grosso. Cumpre assinalar, 

por outro lado, não ser o caso de se anular ou declarar a nulidade das 

multas decorrentes de infrações de trânsito alusivas ao veículo da 

impetrante, pois tal providência se mostra inteiramente inadequada e 

imprópria em sede de mandado de segurança, pois se exigiria acurado 

exame das motivações que originaram as penalidades, o que só é 

possível, por óbvio, em ação própria de procedimento ordinário que 

permita a ampla produção de provas, jamais na estreita via do mandamus, 

onde só cabe a análise de prova robusta e pré-constituída. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado no Mandado de 

Segurança impetrado por Ivanei Orben Vasconcelos contra o Presidente 

do 5º Ciretran – MT, a fim de conceder, em definitivo, a segurança 

deferida liminarmente no sentido de a autoridade impetrada fornecer ao 

impetrante o Certificado de Registro de Licenciamento, sem exigir-lhe 

previamente o pagamento de multas existentes e, assim, declarar extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar o impetrado nas custas e nos 

honorários advocatícios em razão da natureza da ação, com fundamento 

no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, no art. 10, XXII, da Constituição 

Estadual, e nas Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo e, em seguida, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003766-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PONCE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JOSEFINA PONCE DE CAMPOS, devidamente qualificada nos 

autos, propôs “Ação Ordinária de Cobrança e Indenização por Danos 

Morais” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de 

direito público devidamente qualificada nos autos, alegando, em síntese, 

fazer jus ao terço constitucional de 2009, 2010 e 2011, além da 

licença-prêmio do período de 2003/2008. Pede, pois, a procedência do 

pleito, com a condenação do réu ao pagamento em pecúnia tanto das 

verbas de férias quanto da licença-prêmio ou, no caso da licença, a 

liberação para gozo. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o réu alega, preliminarmente, a prescrição 

quinquenal, sustentando, no mérito, que a autora não requereu 

administrativamente o usufruto da licença-prêmio, o que faz presumir que 

pretendia ter o benefício convertido em pecúnia, situação que deve 

observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação, conforme 

art. 97, § 4º, da Lei Municipal n. 1.164/91, nada falando acerca do terço 

constitucional. Pede, pois, a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, sejam os juros e a correção monetária fixados de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de 

produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de licença-prêmio e férias não gozadas, o prazo prescricional 

tem início na data em que cessa o vínculo entre o servidor e a 

administração pública, segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E 

LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO 

DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 
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de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que a autora 

ainda está vinculada à administração pública municipal, não há se falar em 

prescrição das verbas da licença-prêmio não gozadas, tampouco do terço 

constitucional, uma vez que a autora pleiteou administrativamente a 

referida verba em 20.9.2012 e em 7.10.2014, interrompendo, assim, o 

prazo prescricional que só se ultimaria em 7.10.2019, segundo se infere 

dos documentos de pgs. 33-34 – PDF. Fica, portanto, afastada a 

preliminar. Quanto ao mérito, mais especificamente no que se refere ao 

alegado não pagamento do terço constitucional de 2009, 2010 e 2011, 

impende assinalara que, apesar de o réu não ter se manifestado a 

respeito na peça de defesa, verifica-se, por outro lado, que a autora não 

logrou êxito na comprovação de fato constitutivo desse direito, na medida 

em que não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de que 

não tenha recebido as verbas depois de pleiteado administrativamente até 

a data da propositura da ação (9.5.2018). Aliás, não constam nos autos 

sequer as fichas financeiras da servidora a partir de 2009, já que o único 

documento dessa natureza se refere ao período de 2004 (pg. 30-PDF) e a 

vida funcional contida a pg. 36, com data de 29.3.2017, atesta ter a autora 

usufruído de suas férias referentes ao período de 1998/2011, o que 

pressupõe ter recebido o respectivo terço constitucional, salvo prova 

contrária, realidade não vislumbrada neste caso. Quanto à licença-prêmio 

de 2003/2008, assinale-se que o referido benefício está previsto na 

legislação municipal, especificamente no art. 97, da Lei Municipal n. 

1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas 

Municipais e dá outras providências, conforme se infere a seguir: “Art. 97 

– O servidor poderá requerer, após cada quinquênio ininterrupto de 

efetivo exercício, 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com a 

remuneração do cargo efetivo.” Como se observa desse texto, todos os 

servidores públicos municipais ostentam direito à licença-prêmio, 

observados, obviamente, os requisitos acima descritos, quais sejam 

“requerer administrativamente”, “ter trabalhado efetivamente 5 (cinco) 

anos”. De acordo com a ficha funcional da autora, observa-se que, de 

fato, esta já alcançou o quinquênio exigido para o usufruto da almejada 

licença e também pleiteou administrativamente o gozo desse benefício, 

conforme se infere a pg. 31 - PDF. Entretanto, é de se pontuar que a 

administração pública detém a discricionariedade de decidir o momento 

conveniente e oportuno de conferir ao servidor o desfrute desse 

benefício, velando, sobretudo, pela supremacia do interesse público. Tanto 

o é que a concessão do benefício não acontece imediatamente à 

complementação dos requisitos exigidos, mas quando a ausência do 

servidor não afetar o bom desempenho do serviço público. Nesse sentido 

a jurisprudência: “PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – 

LICENÇA-PRÊMIO – USUFRUTO – DISCRICIONARIEDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão ao usufruto da licença-prêmio é 

ato discricionário da administração pública, em razão da conveniência e 

oportunidade no Serviço Público.” (TJMT – 1008899-94.2017.8.11.0000 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, j. 

19.3.2018, p. DJE 4.4.2018) “REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E 

RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – SERVIDORA PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - LICENÇA-PRÊMIO RELATIVA AOS 

QUINQUÊNIOS 2003/2008 E 2008/2013 NÃO USUFRUÍDAS – PRESCRIÇÃO 

DO PRIMEIRO PERÍODO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO 

TEMPORAL NA LEI MUNICIPAL N. 1.164/91 PARA USUFRUTO - TERMO 

INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA – DATA DA 

APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SERVIDORA QUE SE 

ENCONTRA EM ATIVIDADE – PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE – 

POSSIBILIDADE PELA VIA ADMINISTRATIVA DESDE QUE HAJA 

ORÇAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DETERMINAR O PRONTO 

PAGAMENTO, SOMENTE APÓS A APOSENTADORIA – USUFRUTO DA 

LICENÇA-PRÊMIO DEFERIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA 

TEMPO OPORTUNO – IMPOSSIBILIDADE DE ADIAR INDEFINIDAMENTE O 

BENEFÍCIO – DETERMINAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E LEGAL POR 

NÃO RESTAR COMPROVADO PELO ENTE PÚBLICO NENHUM EMPECILHO 

PARA CONCESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA MANTIDOS – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

DESPROVIDO – RECURSO DA SERVIDORA PÚBLICA PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). O usufruto da 

licença-prêmio deve ser observado sob a ótica da discricionariedade, 

analisados pelos critérios de conveniência e oportunidade. Isto porque, o 

usufruto da licença-prêmio é ato discricionário da Administração, que, de 

acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, define o 

momento adequado para sua fruição, levando em conta a necessidade do 

serviço público. (...).” (TJMT - Ap 107729/2015 – Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Dra. Vandymara G. R. P. ZANOLO, j. 

12.9.2016, Publicado p. DJE 16.9.2016) Como se vê, cabe à administração 

pública a fixação do momento apropriado do desfrute da licença-prêmio, 

depois de requerida administrativamente pela servidora, face à 

necessidade do serviço público, o que não impede, obviamente, que 

ocorra o seu agendamento, sem ocasionar a inobservância ao poder 

discricionário da administração pública, ponderando-se sempre pelo bom 

desempenho do serviço público e a necessidade da servidora. Até 

porque, ainda que a ausência da servidora possa prejudicar a 

administração pública, ela não pode ser penalizada por conta disso, 

merecendo ao menos ser inserida no agendamento para usufruto em 

tempo oportuno e propício às partes, o que, aliás, foi feito pelo réu em 

relação ao período de 2008/2013, conforme vida funcional (pg. 36 – PDF), 

o mesmo podendo ocorrer em relação ao mais antigo (2003/2008). 

Concluiu-se, portanto, que a servidora não possui direito ao usufruto 

imediato da licença prêmio ou de ter o benefício convertido em pecúnia, 

porém é possível que a administração pública defina o momento adequado 

para o usufruto do benefício, sem onerar o serviço público. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 97 e no art. 85, ambos da Lei Municipal n. 

1.164/91, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação 

Ordinária de Cobrança e Indenização por Danos Morais intentada por 

Josefina Ponce de Campos em face do Município de Várzea Grande, a fim 

de condenar este ao imediato agendamento do usufruto da licença-prêmio 

(2003/2008) a que faz jus a servidora, declarando, assim, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. 

Considerando que a autora decaiu de parte considerável do pedido, cabe 

aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º 

e 4º, III, do CPC, a ser suportado na proporção de 70% pela autora e 30% 

pelo réu. Suspendo, porém a cobrança em relação à autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita. Processo não sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, do CPC. Havendo apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. P. R. I. C.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000527-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CLAY DE SANTANA LEAL (IMPETRADO)

 

Vistos, Cuida-se de “Mandado de Segurança com pedido de liminar” 

impetrado pela MADEIREIRA MEDIANEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, contra ato praticado pelo DELEGADO PLANTONISTA DA 

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CICIL – CENTRAL DE PLANTÃO 

VÁRZEA GRANDE, também qualificado nos autos, conforme argumentos 

fáticos e jurídicos expostos na petição inicial, por meio dos quais se 

afirma, em síntese, que a impetrante foi fiscalizada pela Polícia Rodoviária 

Federal em 25.1.2018, ocasião em que se constatou que a Guia Florestal 

CF3 pertencente à impetrante encontrava-se vencida, contrariando o 

disposto no art. 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98, tendo 

sido, por isso, encaminhada à autoridade policial competente, que, a 

despeito do disposto no art. 6º, II, do Código de Processo Penal, lavrou o 

Termo de Autuação, o Termo de Ocorrência n. 006/2018, o Termo de 

Audiência, porém não formulou o Termo de Apreensão, impossibilitando a 

impetrante de fazer uso do incidente de restituição de coisa apreendida, 

previsto no art. 120 e seguintes do CPP. O pedido veio instruído com 

diversos documentos. Depois de indeferida a liminar, a impetrante desiste 

do feito e pede a extinção do processo. É a síntese do necessário. 

Decido. No caso em comento, diante da desistência expressada na 

petição de Id. 11545010 pela impetrante, e considerando que a autoridade 

impetrada não foi notificada, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em julgado, 

dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000249-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTANA MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE BARROS FILHO OAB - MT0021652A (ADVOGADO)

VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA OAB - MT21286/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE 

(LITISCONSORTES)

 

Vistos, MARIZETE SANTANA MAGALHÃES, qualificada nos autos em 

epígrafe, propôs “Ação de Incorporação e Cobrança de URV” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e do INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG, 

pessoas jurídicas de direito público, objetivando, em síntese, o 

reconhecimento do seu direito à recomposição da perda remuneratória 

dos seus vencimentos em decorrência da conversão do cruzeiro real para 

a URV do ano de 1994, com o consequente pagamento da diferença 

dessa correção referente aos 5 (cinco) anos que antecedem à 

propositura da ação. Argumenta que com a conversão da moeda antiga 

cruzeiro real para real os servidores públicos tiveram seus vencimentos 

reduzidos em 11,98%, afrontando o princípio constitucional da 

irredutibilidade do salário. Afirma que a parte ré utilizou como data-base 

para a referida conversão não o último dia de cada mês, mas o dia do 

fechamento da folha de pagamento (20), ocasionando, desse modo, perda 

do poder aquisitivo das verbas alimentares dos servidores. Requer, assim, 

a condenação dos réus a procederem ao reajuste de 11,98% (onze 

vírgula noventa e oito por cento) em sua remuneração, incidindo sobre 

todas as parcelas recebidas a qualquer título, incluindo as verbas de 

férias, gratificação natalina e qualquer outra vantagem ou benefício 

assegurado em lei, dos últimos cinco anos anteriores à propositura da 

ação, tudo atualizado e acrescido de juros desde a citação. Junta 

diversos documentos. Citado, o Município de Várzea Grande sustentou, 

preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a autora 

está aposentada e, por essa razão, quem deveria figurar no polo passivo 

era o PREVIVAG, assim como a prescrição quinquenal. Quanto ao mérito, 

argumenta que não houve a perda salarial almejada porque o pagamento 

dos servidores municipais do Executivo sempre ocorreu até o dia 5 do 

mês seguinte trabalhado, e não no dia 20 como afirmado. Afirma que com 

a reestruturação das carreiras dos servidores públicos municipais através 

da Lei Complementar n. 3.505/2010 reestruturou a carreira dos servidores 

da Secretaria de Educação extinguindo o nível salarial anterior, 

implantando subsídio, de modo que não mais subsistem diferenças 

remuneratórias que constituam perdas de remuneração a serem 

reparadas. Em caso de eventual condenação, pediu a fixação dos juros 

em 0,5% (meio por cento) ao mês e honorários na proporção de 1% (um 

por cento), além da aplicação do rito precatório. Junta documentos. A 

preliminar de ilegitimidade passiva foi analisada no despacho saneador, 

ensejando a inclusão do PREVIVAG na lide. O Previvag, por sua vez, 

afirma que o pagamento dos vencimentos dos servidores públicos 

municipais sempre se deu após o término do mês e não antecipadamente, 

afirmando que desde 1991 o pagamento vem sendo feito até o dia cinco 

do mês seguinte ao do vencimento. Em impugnação, a autora refuta todo o 

alegado nas contestações e pugna pela procedência do pleito. É o 

relatório. Decido. Antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da 

preliminar arguida pelo Município de Várzea Grande em relação à 

prejudicial de mérito, consistente na prescrição quinquenal, cumpre 

assinalar que o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal estabelece seguinte: 

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos 

resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco 

anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 

após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional 

alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na 

jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação promovida 

contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as 

regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 

20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do 

art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, 

dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” No caso dos autos em que se está diante de créditos 

de prestações sucessivas, a contagem do prazo prescricional alcançará 

apenas as parcelas já vencidas antes dos 5 anos, como se infere do 

ensinamento a seguir: “Algumas pretensões formuladas em face da 

Fazenda Pública dizem respeito a vantagens financeiras, cujo pagamento 

se divide em dias, meses ou anos. Nessas hipóteses, “a prescrição 

atingirá progressivamente as prestações, à medida que completarem os 

prazos estabelecidos pelo presente decreto” (art. 3º do Decreto n. 

20.910/32). Em casos assim, a prescrição não fulmina toda a pretensão, 

atingindo, apenas, as prestações que se venceram antes dos últimos 5 

(cinco) anos.” (Leonardo Carneiro da Cunha, em A Fazenda Pública em 

Juízo, Dialética, 2011, p. 78). A jurisprudência já consolidou esse 

posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, 

como se colhe abaixo: “Nas relações de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.” Desta feita, 

tendo a ação sido distribuída em 18.1.2017, havendo êxito no pleito, as 

verbas serão devidas a servidora apenas em relação aos 5 (cinco) anos 

que antecedem à propositura da ação, ou seja, de 18.1.2012 a 18.1.2017. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, inclusive pericial, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil, cabendo salientar que a apuração da defasagem na 

remuneração da servidora, caso seja reconhecida, poderá ser realizada 

em liquidação de sentença. Esse tem sido o entendimento da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
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CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO 

INCONFORMISMO. CRITÉRIOS PREVISTOS NA LEI N. 8.880/94 PARA 

CONVERSÃO DA URV. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS ENTES 

POLÍTICOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO 

ESPECIAL 1.101.726/SP. SÚMULA N, 83/STJ. (...) 2. A Terceira Seção do 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o 

rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que os critérios 

previstos na Lei n. 8.880/94 para a conversão da URV aplicam-se a todos 

os servidores públicos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem 

como assentou que, "na conversão dos vencimentos do ora recorrente, 

deve ser aplicada a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, 

adotando-se, porém, a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994". 4. Esclareça-se que, "em 

liquidação de sentença, há de se apurar a efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos decorrente do método de 

conversão aplicado pelo Município em confronto com a legislação federal, 

de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa" (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Segunda Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, j. DJe 13/6/2012.). Agravo regimental improvido." 

(STJ - AgRg no REsp 1530408/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto 

Martins, j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015). “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. (...) Não há falar em cerceamento de 

defesa, uma vez presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da lide e desnecessária a produção da prova pericial, ante a 

decisão de que a apuração da defasagem seja feita na liquidação da 

sentença. (...) Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, 

poderá ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável. (...) (TJMT – Apelação / 

Remessa Necessária 92928/2017 - Primeira Câmara de Direito Público e 

Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.9.17, DJe 17.10.17 – destaquei e 

sublinhei). Logo, mostrando-se prescindível a realização da prova técnica 

no atual estágio processual, e não havendo necessidade de maior dilação 

probatória para o deslinde da controvérsia, passo, à prolação de 

sentença, assinalando, quanto ao mérito, que o cerne da controvérsia 

reside na aferição do apontado direito das requerentes ao recebimento 

das diferenças salariais resultantes da equivocada conversão da moeda 

em URV, por força da Lei n. 8.880/94. Assinale-se a esse respeito que a 

Medida Provisória n. 434, de 27.2.94, que dispõe sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade 

Real de Valor (URV) e dá outras providências, normatiza em seu art. 21, I, 

que: “Art. 21 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares serão convertidos em URV em 1º de março de 1994: I – 

dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses 

imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do 

equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com 

o Anexo I desta medida provisória; e II - extraindo-se a média aritmética 

dos valores resultantes do inciso anterior.” Na sequência, foi editada a Lei 

nº 8.880/94, estabelecendo o último dia de cada mês como data-base para 

o cálculo de conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data de pagamento. Desse modo, aos servidores 

que não recebiam os seus proventos no último dia do mês, a exemplo dos 

integrantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, cuja conversão não foi efetuada na data 

do efetivo pagamento, foi reconhecida a ocorrência de perda salarial 

referente aos dias que não foram incluídos na correção. A partir de então, 

inúmeras ações foram ajuizadas, objetivando a recomposição das perdas 

salariais ocasionadas pelos equívocos procedidos na conversão dos 

vencimentos dos servidores em URV, tendo, por conta disso, sido 

pacificado o entendimento de que os servidores públicos têm direito ao 

mencionado percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

em razão da errônea conversão dos seus vencimentos em URV, o que 

dispensa, por óbvio, a realização prévia de prova pericial para a 

constatação do efetivo prejuízo. Em inúmeras ações idênticas a esta, em 

contestação, a ré tem sustentado que os servidores não sofreram 

prejuízo salarial porque ingressaram no serviço público após a conversão 

da moeda ou porque houve reestruturação da carreia, extinguindo o nível 

salarial anterior por outro superior. A despeito disso, cumpre assinalar 

caber ao Judiciário garantir a eficácia do princípio constitucional da 

igualdade de tratamento, com esteio em inúmeros julgados, sobretudo do 

Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que os 

servidores públicos que recebiam antecipadamente seus vencimentos têm 

direito ao reajuste do percentual de 11,98% (Ação Direta de 

Inconstitucionalidade n. 2.323, tendo como relator o Ministro Ilmar Galvão, 

publicado no Diário da Justiça em 20.4.2001). No mesmo sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVOPAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. (...)”(STJ – AgRg no AREsp 

175755-GO – Segunda Turma – Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.6.2012). 

A Primeira Turma do STF, ao enfrentar tema semelhante, assim se 

posicionou: “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores.” (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014). O Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem se posicionado da 

seguinte forma: “APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – 

URV - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRELIMINAR AFASTADA - 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO 

EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE 

DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. “É, também, firme a jurisprudência do STJ 

no sentido de que a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em 

URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento 

posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso 

no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus 

vencimentos e correspondentes efeitos. 3. Agravo Regimental não 

provido.”(AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). Nas 

demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. Em 

liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta 

existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, 

refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer 

possibilidade de pagamento a maior ou em dobro. Vencida a Fazenda 

Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados 

na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.“(...) Condenações 

judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações 

judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos 

seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. (...)”. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018) (TJMT – Apelação 132009/2017 – Segunda Câmara de Direito 
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Público e Coletivo – Relator José Zuquim Nogueira, j. 3.7.2018, p. DJe 

12.7.2018). Como se vê, não tendo o ente público, dentro do âmbito de sua 

atuação, comprovado a edição de leis em consonância com a nova ordem 

econômica criada pela referida lei federal, que implicou em mudança do 

padrão monetário, a observância das normas supracitadas é providência 

que se impõe, mesmo naqueles casos em que o ingresso do servidor 

público tenha ocorrido após a conversão dos vencimentos em URV, em 

março de 1994 (AgRg no REsp 1124645/DF, Rel. min. Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, J. 16.4.2015, P. 27.4.2015). Ressalte-se que, provada a condição 

de servidor e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice de 

11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual não 

caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo 

critério de conversão de forma a assegurar o poder aquisitivo dos 

servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública 

(Apelação n. 80919/2012 – Rel. Des. José Zuquim Nogueira – 9.7.2013 – 

DJE 19.7.2013). Conquanto esse direito tenha sido reconhecido apenas ao 

legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, conforme 

prevê o art. 168 da CF, a Corte do Supremo Tribunal Federal decidiu que 

tal reconhecimento não se limita aos servidores desses Poderes, que 

foram apontados apenas exemplificadamente, mas também aos demais 

servidores, devendo, neste caso, ser apurado em liquidação de sentença 

o quantum debeatur. (RE nº 735.178/AM-AgR, Primeira Turma, DJe de 

10.10.14; RE n. 561.836/RN-RG, rel. Min. Luiz Fux). Nesse contexto, deve 

a Fazenda Pública Municipal ser responsabilizada pelo pagamento do 

índice decorrente do processo de liquidação, inclusive ao que ingressou 

na administração pública após o advento da lei que instituiu o Plano Real, 

conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso “in verbis”: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO 

ESTADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL – RECURSO PROVIDO 

EM PARTE. Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos 

vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o 

advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por 

arbitramento poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Considerando a necessidade de ser apurado na 

liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios 

devem ser fixados no juízo de execução. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. Os honorários 

advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na 

liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do 

CPC/2015. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO 

ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO 

– NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA 

INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO 

DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO 

ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da 

ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na liquidação de sentença 

por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da incorporação do índice a 

ser apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de 

reestruturação da carreira, segundo assentado em precedente de força 

obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 

julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 

10/02/2014). Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança. Os honorários advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, 

deverão ser arbitrados na liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, 

§ 4o, inciso II do CPC/2015. (TJ/MT – PJE 1007476-10.2016.8.11.0041 – 

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Des. Márcio Vidal, j. 

25.6.2018, p. DJe 29.6.2018 - destaquei). Diante do exposto, julgo 

procedente o pedido formulado na Ação de Incorporação e Cobrança de 

URV intentada por Marizete Santana Magalhães em face do Município de 

Várzea Grande e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos 

Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG, a fim de condenar estes a 

incorporarem à remuneração da servidora o percentual a ser apurado em 

liquidação de sentença, bem como o pagamento dos valores a partir de 

18.1.2012, devendo a incorporação incidir também sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º Salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração. Com fulcro no art. 487, I, 

do CPC, declaro extinto o feito com resolução do mérito. Os valores 

deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de 

mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a 

incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a 

junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) 

a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de 

poupança; correção monetária: IPCA-E. [1] Com relação aos honorários 

advocatícios, por se tratar o caso de sentença ilíquida, o percentual 

somente deverá ser arbitrado após a liquidação do valor, nos termos do 

art. 85, § 4º, II, do CPC. De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Processo sujeito ao reexame necessário, 

nos termos do art. 496, do CPC. Transitada em julgado, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se. Havendo recurso de apelação ou não e 

apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior 

para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003530-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILBERTO COSTA SALES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ANTÔNIO GILBERTO COSTA SALES, devidamente qualificado nos 

autos, propôs “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, pessoa jurídica de direito público devidamente qualificada nos 

autos, alegando, em síntese, ser servidor público municipal desde 

30.8.2002 e contar com tempo de serviço suficiente ao gozo de 3 (três) 

licenças-prêmio, considerando, para tanto, o período de tempo averbado 

em seu favor, por já estar em seu segundo concurso público municipal. 
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Argumenta nunca ter gozado do referido benefício, mesmo tendo pleiteado 

administrativamente, pelo que, requer a procedência do pleito, com a 

condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 9.640,80 (nove mil, 

seiscentos e quarenta reais e oitenta centavos) referente aos três 

períodos não usufruídos. O pedido veio acompanhado de diversos 

documentos. Em contestação, o réu alega, preliminarmente, a prescrição 

quinquenal, sustentando, no mérito, que o autor não requereu 

administrativamente o usufruto da licença-prêmio, o que faz presumir que 

pretendia ter o benefício convertido em pecúnia, situação que deve 

observar a disponibilidade orçamentária do órgão de lotação, conforme 

art. 97, § 4º, da Lei Municipal n. 1.164/91. Pede, pois, a improcedência do 

pleito e, em caso de condenação, sejam os juros e a correção monetária 

fixados de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o 

mérito, impõe-se a análise quanto à preliminar sustentada pelo réu, 

consistente na prescrição quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo 

com o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal: “São direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das 

relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os 

trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 

28, de 25/05/2000) Inobstante a regra constitucional alusiva aos 

trabalhadores em geral, é assente na doutrina e na jurisprudência o 

entendimento de que, em se tratando de ação promovida contra a Fazenda 

Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, não só as regras previstas 

no Código Civil, mas também as contidas no Decreto n. 20.910, de 

6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. Consta do art. 1º do 

Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a natureza, 

prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do que se 

originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra também às 

autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, abaixo 

reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que regula a 

prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou 

entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos mediante 

impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude de lei 

federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e ação 

contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto Municipal 

56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do disposto neste 

Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a prescrição 

quinquenal, contada a partir do vencimento do período aquisitivo, tanto 

para o gozo, como para os efeitos financeiros decorrente." A 

jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 

do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas relações de 

trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge 

apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à 

propositura da ação.” Todavia, a jurisprudência tem compreendido que, em 

se tratando de licença-prêmio não gozada, o prazo prescricional tem início 

na data em que cessa o vínculo entre o servidor e a administração pública, 

segundo se infere dos julgados a baixo transcritos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS 

PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO 

EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – O MARCO INICIAL DO PRAZO 

PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS É A 

PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – PRELIMINAR AFASTADA – 

RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - 

DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS NA FORMA DE 

INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO 

ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de 

licença prêmio ou férias não gozadas, o termo inicial do prazo 

prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que o 

servidor poderá gozar da referida licença e férias a qualquer tempo, 

enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou exoneração, 

tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração 

Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de reconhecimento jurídico do 

pedido, posto que a Administração Pública não se opôs, na esfera 

administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, os reconheceu. 4. 

Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças prêmio durante o 

período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à 

Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à 

possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado. É 

imperiosa a necessidade de indenizar as férias e licenças prêmios não 

gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.5. Recurso 

de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 74476/2017– Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira Erotides Kneip Baranjak, j. 

26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO – 

SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º 

SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – 

EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - 

CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS – INPC – ADVENTO DA LEI Nº 

11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES OFICIAIS DE 

REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE 

POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Consoante 

jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo 

prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de 

licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da 

exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o autor 

está vinculado à administração pública municipal, uma vez reconhecido o 

seu direito à licença-prêmio, as verbas ou o usufruto não estariam 

prescritos. Todavia, verifica-se, que o pedido do autor está embasado no 

período de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de 

serviço prestado ao DAE – Departamento de Água e Esgoto de Várzea 

Grande e averbado em sua vida funcional, por meio da Portaria n. 

815/2012, o que, a seu ver, confere direito ao recebimento ou usufruto de 

três licenças-prêmio não gozadas, por somar um total de 15 anos 

ininterruptos de serviço prestado à administração pública. Nenhuma razão 

assiste ao autor em seus argumentos, pois, de acordo com o art. 97, da 

Lei Municipal n. 1.164/91, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 

Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 

Públicas Municipais e dá outras providências: “Art. 97 – O servidor poderá 

requerer, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício, 3 (três) 

meses de licença-prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo 

efetivo.” § 1º - Para fins de licença-prêmio de que trata este artigo, será 

considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público no 

Município de Várzea Grande. destaquei Ou seja, o benefício só poderá ser 

concedido ao servidor que possuir 5 (cinco) anos ininterruptos de efetivo 

exercício prestado ao Município de Várzea Grande, não incluindo 

atividades anteriores exercidas em outro órgão, ainda que municipal, 

especialmente em se tratando de autarquia, que possui regime jurídico 

próprio e independência financeira, como no caso do DAE – Departamento 

de Água e Esgoto de Várzea Grande. Confere-se esse entendimento na 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante 

ao que ora se analisa “mutatis mutandis”: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. DEFENSOR PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LICENÇA PRÊMIO POR 

ASSIDUIDADE. PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO 

PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE À POSSE NO CARGO DE 

DEFENSOR PÚBLICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA VANTAGEM. 

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO, 

CERTO, E APTO A SER EXERCIDO. RECURSO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA NÃO PROVIDO. DECISÃO. Trata-se de recurso em mandado 

de segurança interposto por HELKIS CLARK GHIZZI, com fundamento no 

art. 105, II, "b", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado: DIREITO 
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ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL. LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. PRETENSÃO À CONTAGEM 

DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE À POSSE 

NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DA 

VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. - Ausência de previsão 

legal para computar tempo de serviço público pretérito prestado em cargo 

diverso para obtenção da vantagem que deve ser concedida 

exclusivamente aos Defensores Públicos. – (...) Na espécie, diversamente 

do alegado pelo impetrante, a norma é clara ao prever que ao membro da 

Defensoria Pública é assegurado o direito de gozar licença-prêmio por 

assiduidade de três meses, após cinco anos ininterruptos de serviço 

público, ou seja, no exercício do cargo de Defensor Público. Interpretação 

diversa não atende ao objetivo da norma, pois se para gozar a licença 

prêmio por assiduidade tem de ser membro da Defensoria Pública, 

evidente que somente a partir da posse e exercício no cargo é que poderá 

ser contabilizado o prazo quinquenal, para fins de concessão da 

vantagem, cujo objetivo é premiar o Defensor Público assíduo. Some-se a 

isso que o dispositivo legal utiliza a expressão "após", precedentemente a 

"cinco anos ininterruptos de serviço público", a qual remete a tempo futuro 

e não pretérito de serviço público. Tanto é assim que ao impetrante, como 

membro da Defensoria Pública, já foram concedidas duas licenças prêmio 

por assiduidade, por ter completado dois quinquênios ininterruptos de 

serviço público no exercício do cargo de Defensor Público. Ressalto que a 

autorização de averbação do tempo de serviço público prestado pelo 

impetrante em outros órgãos, para fins de aposentadoria (f. 20), não 

autoriza o cômputo de tal período para efeito de concessão de licença 

prêmio por assiduidade, pois não era Defensor Público e, portanto, não 

estava sob a égide da Lei Complementar Estadual n. 111/2005 (Lei 

Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul), 

aplicável somente aos membros da Defensoria Pública. Por fim, registro 

que caso a intenção do legislador fosse considerar o tempo anterior à 

posse, para fins de obtenção da licença-prêmio por assiduidade, assim 

teria declarado expressamente. Encampo a fundamentação acima 

exarada.” (RECURSO – MS n. º 57.517 - MS (2018/0112470-0), Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, j. 13.6.2018) Como se vê, a ausência de 

previsão legal da contagem de tempo de serviço prestado a outro órgão 

público, anterior à posse no cargo em exercício, para fins de concessão 

de licença-prêmio, impede o acolhimento do pleito. Aliás, esse foi o 

entendimento já exarado pela administração pública municipal no parecer 

jurídico n. 1213/2013, no qual se menciona como requisitos para obtenção 

da licença-prêmio “o exercício ininterrupto das funções por 05 anos” e o 

“vínculo do servidor com o Município ser efetivo”, com a assertiva de que 

a averbação do tempo de serviço prestado ao DAE-VG à vida funcional do 

servidor foi para fins de aposentadoria e não para obter estabilidade ou 

licença-prêmio. O próprio artigo 103, da Lei n. 8.112/1990, que dispõe 

sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações pública federais permite a contagem de tempo 

exercido em governos apenas para efeito de aposentadoria e 

disponibilidade, segundo se infere da transcrição “in verbis”: Art. 103. 

Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: I – o 

tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito 

Federal; No mesmo sentido, o julgado a seguir: “APELAÇÃO CÍVEL EM 

AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. 

INCORPORAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO FEDERAL PARA FINS DE 

DISPONIBILIDADE E DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS PERANTE AS FORÇAS ARMADAS. ATIVIDADE NÃO 

ESTRITAMENTE POLICIAL. COMO A PARTE AUTORA BUSCA O DIREITO 

AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES 

DE SUA PROGRESSÃO FUNCIONAL EM RAZÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO 

DE SERVIÇO PRESTADO NA ESFERA FEDERAL DESDE SUA POSSE NO 

CARGO DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, TAL PRETENSÃO 

ENCERRA PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO E NÃO DE FUNDO DE 

DIREITO (ARTIGO 3º DO DECRETO N. 20.910/1932). PRESCRITA 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REFERENTES ÀS PARCELAS QUE 

ANTECEDEM AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. O TEMPO DE 

SERVIÇO TRABALHADO EM ÂMBITO FEDERAL DEVE SER COMPUTADO 

NA ESFERA DISTRITAL TÃO SOMENTE PARA EFEITOS DE 

APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 103, 

INCISO I, DA LEI N. 8112/1990, C/C ARTIGOS 41, § 3º, E 350, AMBOS DA 

LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ASSIM, NÃO HÁ COMO SE 

ACOLHER AS PRETENSÕES DE CONTAGEM EM DOBRO DE 

LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E DE PROGRESSÃO FUNCIONAL EM 

DECORRÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA ESFERA 

FEDERAL. (...) RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF APC n. 

20120110378419 – 0002417-80.2012.8.07.0018 – Terceira Turma, Rel. 

Otávio Augusto, j. 14.8.2013, p. 28.8.2013) Desta feita, pode-se dizer que 

o autor não logrou êxito na comprovação de fato constitutivo do seu direito 

às licenças-prêmio descritas na inicial, até porque, tendo ele laborado por 

mais de 9 (nove) anos sob vínculo com o DAE – Departamento de Água e 

Esgoto de Várzea Grande, competia a ele ter pleiteado esse direito junto à 

referida autarquia quando da cessação do vínculo, ocorrida em 23.3.2012, 

não o tendo feito, conforme entendimento exposto mais acima, restou 

prescrito esse direito, cujo quinquênio se ultimou em 23.3.2017. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC). 

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos por ser o autor 

beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC). Processo sujeito ao 

reexame necessário (Súmula 490 do STJ). Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002226-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARONI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Ricardo Azevedo Araújo (IMPETRADO)

 

Vistos, VANESSA MARONI, devidamente qualificada nos autos, impetrou 

“Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato ilegal emanado 

do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE – DAE/VG, também qualificado nos autos, na qual se 

pretende, em síntese, seja a impetrante empossada para o cargo de 

Agente de Saneamento – Perfil Atendente Comercial, conforme aprovação 

obtida em concurso público. Relata ter sido aprovada em terceiro lugar no 

concurso público para ocupar o cargo de Agente de Saneamento – Perfil 

Atendente Comercial, para o qual havia 7 (sete) vagas, tendo o primeiro 

colocado sido convocado em 14.1.2018. Argumenta que, mesmo diante de 

vários contatos com a administração municipal em busca de informações 

acerca de sua não nomeação, a impetrante obteve a resposta de as 

convocações ocorrerão de forma gradativa. Aduz, ainda, que o impetrado 

vem contratando/designando precariamente outros profissionais para 

atuar como atendente comercial mesmo após a homologação do concurso 

que se deu em outubro de 2017, em preterição aos aprovados dentro do 

número de vagas. Assim, invocando-se julgados em favor da 

argumentação exposta na inicial e sustentando-se a presença dos 

requisitos necessários à obtenção da segurança em sede de liminar, 

pede-se a concessão da medida, com apoio, ainda, em diversos 

documentos. Na sequência foi ordenada a intimação da parte impetrante 

para emendar a inicial, incluindo no polo passivo da lide os demais 

candidatos aprovados, inclusive sob pena de extinção, a impetrante 

cumpriu a providência, segundo se infere da petição de Id. 12501010. 

Posteriormente, a impetrante desistiu da ação, arguindo a perda do objeto, 

vez que fora chamada para tomar posse. É a síntese do necessário. 

Decido. No caso em comento, diante da desistência expressada na 

petição de Id. 13480716 pela impetrante, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, 

sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002226-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARONI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE (IMPETRADO)

Ricardo Azevedo Araújo (IMPETRADO)

 

Vistos, VANESSA MARONI, devidamente qualificada nos autos, impetrou 

“Mandado de Segurança com pedido de liminar” contra ato ilegal emanado 

do DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 

VÁRZEA GRANDE – DAE/VG, também qualificado nos autos, na qual se 

pretende, em síntese, seja a impetrante empossada para o cargo de 

Agente de Saneamento – Perfil Atendente Comercial, conforme aprovação 

obtida em concurso público. Relata ter sido aprovada em terceiro lugar no 

concurso público para ocupar o cargo de Agente de Saneamento – Perfil 

Atendente Comercial, para o qual havia 7 (sete) vagas, tendo o primeiro 

colocado sido convocado em 14.1.2018. Argumenta que, mesmo diante de 

vários contatos com a administração municipal em busca de informações 

acerca de sua não nomeação, a impetrante obteve a resposta de as 

convocações ocorrerão de forma gradativa. Aduz, ainda, que o impetrado 

vem contratando/designando precariamente outros profissionais para 

atuar como atendente comercial mesmo após a homologação do concurso 

que se deu em outubro de 2017, em preterição aos aprovados dentro do 

número de vagas. Assim, invocando-se julgados em favor da 

argumentação exposta na inicial e sustentando-se a presença dos 

requisitos necessários à obtenção da segurança em sede de liminar, 

pede-se a concessão da medida, com apoio, ainda, em diversos 

documentos. Na sequência foi ordenada a intimação da parte impetrante 

para emendar a inicial, incluindo no polo passivo da lide os demais 

candidatos aprovados, inclusive sob pena de extinção, a impetrante 

cumpriu a providência, segundo se infere da petição de Id. 12501010. 

Posteriormente, a impetrante desistiu da ação, arguindo a perda do objeto, 

vez que fora chamada para tomar posse. É a síntese do necessário. 

Decido. No caso em comento, diante da desistência expressada na 

petição de Id. 13480716 pela impetrante, com fulcro no art. 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, homologo o pedido, declarando extinto o feito, 

sem resolução do mérito. Sem custas, nem honorários. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se arquive-se. P. R. I. C.
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Vistos. TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES, qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação Ordinária de Cobrança de Verbas 

Remuneratórias Cumuladas com Indenização por Danos Morais” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, ser servidora 

pública municipal, ocupante, em caráter efetivo, do cargo de Procurador 

Municipal desde 3.2.2004 e que, nessa condição faz jus às diferenças 

salariais do seu enquadramento, pelos fatos e fundamentos expostos na 

peça primeira. Relata ter sido enquadrada na classe C, nível III em maio de 

2012, com efeitos financeiros retroativos a 1.5.2012, mas que somente a 

partir de março de 2013 é que o enquadramento foi efetivamente 

implantado em sua folha de pagamento, ressaltando que em julho de 2016 

foi novamente elevada para o nível V, classe C, mas que o correto seria o 

seu enquadramento nível IV em 4.2.2013 e, em seguida para o nível V, a 

partir de 4.2.2016. Alega, ainda, não ter percebido a revisão geral anual 

em 2015 e 2016, conferida a todos os demais servidores públicos 

municipais, tampouco a verba indenizatória criada pela Lei n. 3.411/2009, 

além do terço constitucional referente ao período de 2008/2009 e quatro 

diárias decorrentes de viagens à cidade de São Paulo ocorrida em 24 a 27 

de novembro de 2015. Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que o 

réu seja condenado ao pagamento das diferenças salariais do seu 

enquadramento na classe C, nível III, a realizar o seu enquadramento do 

nível III para o nível IV e do IV para o V, com o pagamento das respectivas 

diferenças salariais, ao pagamento da verba indenizatória instituída pela 

Lei n. 3.411/2009 no período de setembro de 2012 a janeiro de 2014; do 

terço constitucional de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2013 e das diárias 

de viagem. O pedido veio acompanhado de diversos documentos. Em 

contestação, o réu sustenta, preliminarmente, a prescrição quinquenal, 

alegando, no mérito, que a autora foi devidamente enquadrada no nível V, 

classe C em 7.5.2012, esclarecendo que não restou comprovado do 

direito da autora às verbas indenizatórias, uma vez que não juntou os 

relatórios de produtividade. Quanto ao pretendido reajuste anual por 

isonomia, diz que a pretensão da autora esbarra na Súmula n. 339, do 

STF, que veda a concessão de aumento de vencimento pelo Judiciário 

com base na isonomia e diz que o terços de férias de fevereiro de 2008 e 

fevereiro de 2009 foram regularmente pagos à servidora em 2015 e 2016. 

Se insurge contra a indenização por danos morais e, em caso de eventual 

condenação, pede a fixação dos juros e da correção monetária conforme 

art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97 e honorários em percentual inferior a 10%. É o 

relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do 

mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, 

impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise 

quanto à preliminar sustentada pelo réu, consistente na prescrição 

quinquenal, cabendo assinalar que, de acordo com o art. 7º, XXIX, da 

Constituição Federal: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, 

quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “as dívidas passivas 

da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio 

da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “Nas 

relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação.” Assim, seguindo o entendimento acima, 

pode-se dizer que parte das verbas pleiteadas pela autora foi alcançada 

pela prescrição, mais especificamente as que se referem ao terço 

constitucional, pois são de fevereiro de 2008 e fevereiro de 2009, 

anteriores, portanto, ao quinquênio que antecede à propositura da ação, 

que se deu em 1.10.2017, cabendo pontuar que o pedido administrativo de 

enquadramento formulado pela autora em 2013 (Id. 11174511) interrompeu 

o prazo prescricional da referida verba. Quanto ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada na presente demanda reside na aferição do apontado direito 

da requerente de receber as diferenças salariais do seu enquadramento, 

a verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009, as diárias de viagem e 

o reajuste geral anual concedido aos servidores da educação, já excluído 

o terço constitucional considerado prescrito. Quanto ao primeiro ponto, 

cumpre assinalar que o enquadramento da servidora foi realizado 

administrativamente pelo réu, conforme bem relatam as partes na inicial e 

na contestação, impondo-se tão-somente a verificação quanto ao termo 

inicial do enquadramento, a fim de se aferir se, de fato, a autora sofreu 

prejuízo salarial, cumprindo destacar que a questão está regulamentada 

na Lei Complementar Municipal n. 3.753/2012, que assim estabelece em 

seus art. 50 e seguintes: “A carreira de Procuradores do Município é 

estruturada em 04 (quatro) classes horizontais e 06 (seis) níveis de 

referência (progressão vertical), conforme anexo I e II desta Lei 

Complementar, observados os seguintes critérios: § 1º - Na horizontal, a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 568 de 607



promoção será de acordo com avaliação de desempenho nos termos 

desta lei, observados os seguintes critérios de uma classe para outra: I – 

Classe A – Nível Superior Completo com diploma de bacharel em direito e 

inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil; II – Classe B – Somatória de 

150 (cento e cinquenta) horas de cursos de aperfeiçoamento na área de 

atuação de direito ou outras de interesse da Procuradoria Geral do 

Município; III – Classe C – pós-graduação lato sensu a título de 

especialização na área de direito; IV – Classe D – Título de doutorado na 

área de atuação. § 2º - Na vertical, a progressão será, automática, pelo 

critério de antiguidade observados os seguintes requisitos: I – Nível I – 

Procurador do Município em estágio probatório; II – Nível II – Procurador do 

Município com mais de 3 anos e menos de 6 anos; III – Nível III – Procurador 

do Município com mais de 6 anos e menos de 9 anos; IV – Nível IV – 

Procurador do Município com mais de 9 anos e menos de 12 anos; V – 

Nível V – Procurador do Município com mais de 12 anos e menos de 15 

anos; VI - Nível VI – Procurador do Município com mais de 15 anos. Como 

se vê, para a elevação nas classes da carreira de cargo de Procurador 

Municipal, como é o caso da autora, faz-se necessário o cumprimento do 

interstício de 3 (três) anos e a qualificação profissional do servidor, não 

excluindo a “avaliação de desempenho” prevista, ainda, no art. 53 da 

referida lei. Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou 

devidamente demonstrado o cumprimento do requisito tempo para a 

promoção nas classes, já que a autora ingressou na administração pública 

municipal em 3.2.2004 para exercer o cargo de “Advogado” e já contava 

com mais de 13 (treze) anos de serviço quando da propositura da ação, 

ocorrida em 1.10.2017. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que a autora foi submetida às 

aludidas avaliações, o § 2º, do art. 52, da referida lei, estabelece que “se 

acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da avaliação 

de desempenho ao servidor, esta será com considerada satisfatória no 

período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de avaliação da 

servidora, aplica-se o disposto no referido dispositivo. Desse modo, resta 

verificar se a autora preencheu os demais requisitos para promoção, 

cabendo pontuar que o réu reconheceu o direito da servidora à classe C, 

quando de sua progressão realizada em 2012, por meio da Portaria n. 

435/2012 (Id. 10221289). Quanto à elevação nos níveis, considerando que 

o ingresso da servidora na administração pública se deu em 3.2.2004, 

como visto acima, tendo ingressado, portanto, no nível I, em 3.2.2007 ela 

deveria ter sido elevada para o nível II, em 3.2.2010 para o nível III, em 

3.2.2013 para o nível IV e, por fim, em 3.2.2016 para o nível V. Assim, 

levando-se em conta que a autora foi enquadrada tardiamente pela 

administração pública, como comprova a documentação contida nos 

autos, faz ela jus às diferenças salariais decorrente desse equívoco, nos 

termos pleiteado na inicial: para a classe C – III a partir de 3.2.2010, nível IV 

a partir de 3.2.2013 e para o nível V a partir de 3.2.2016. Quanto à verba 

indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009, cumpre assinalar que, de 

acordo com o art. 2º, da referida lei, “a verba indenizatória somente será 

devida quando a arrecadação própria mensal referente ao Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, for igual ou superior a R$ 

1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta mil reais) até o limite de 

R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).” Especificamente em 

relação aos procuradores municipais, a norma estabelece que: “Art. 4º Os 

PROCURADORES MUNICIPAIS, lotados na área JUDICIAL e FISCAL, farão 

jus ao recebimento de 100% (cem por cento) do valor correspondente à 

verba indenizatória prevista no § 1º do artigo 2º. Aos demais 

PROCURADORES MUNICIPAIS lotados na PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO, farão jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do 

valor correspondente à verba indenizatória prevista no § 1º do artigo 2º, 

cabendo a todos, cumprirem carga horária de 08 (oito) hora diárias, dentro 

do âmbito da PROCURADORIA GERAL do MUNICÍPIO, exercendo 

efetivamente o desempenho das atribuições institucionais inerentes ao 

cargo, em consonância com as metas estabelecidas, e a observância dos 

prazos e procedimentos processuais na forma legal. § 1º Caberá a cada 

PROCURADOR MUNICIPAL apresentar até o dia 05 (cinco) de cada mês, 

relatório das atividades desenvolvidas no mês anterior, e comprovar a 

carga horária de 08 (oito) horas diárias, submetida à homologação do 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. § 2º Caberá ao PROCURADOR 

GERAL do MUNICÍPIO, estabelecer e fixar as metas, normas e critérios 

para comprovação e aferição das atividades desenvolvidas, dirimindo e 

saneando as circunstâncias omissas ou obscuras para o recebimento da 

verba indenizatória, encaminhado a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO, relação dos PROCURADORES MUNICIPAIS, que farão 

jus ao recebimento da verba indenizatória.” Como se vê, três são os 

requisitos necessários ao implemento da verba indenizatória pretendida, 

quais sejam: o teto mínimo e máximo de arrecadação municipal de ISSQN 

(R$ 1.850.000,00 e R$ 3.500.000,00); apresentação de relatório de 

produtividade até o dia 5 (cinco) de cada mês e a comprovação da carga 

horária de 8 (oito horas) diárias. Segundo se infere da contestação, o réu 

alega que a referida verba indenizatória só não foi paga à servidora 

porque esta deixou de apresentar os relatórios de atividades devidamente 

homologados pelo Procurador Geral Municipal, reconhecendo, dessa 

forma, o preenchimento dos demais requisitos (carga horária e 

arrecadação de imposto suficiente), o que não poderia ser diferente, já 

que a autora juntou relatório de arrecadação tributária municipal de todos 

os anos. A despeito de tal alegação, cumpre esclarecer, primeiramente, 

que o § 1º do art. 4º, ao estabelecer “submetida à homologação do 

Procurador Geral do Município” se refere à carga horária de 8 (oito) horas 

e não ao relatório de atividades, como se vê da redação acima transcrita, 

o que faz concluir que a simples entrega do relatório confere à 

Procuradora direito à verba indenizatória, depois de preenchidos os 

demais requisitos. Assim, levando-se em conta que a autora juntou aos 

autos protocolo de seus relatórios de todo o período pretendido 

(setembro/2012 a janeiro/2014 – Id. 10221375), faz ela jus ao acolhimento 

do pleito. Quanto às diárias de viagem, verifica-se que o Município 

reconheceu administrativamente o direito da autora ao pagamento da 

indenização no valor total de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), 

conforme pedido formulado pela demandante em 2015, de modo que a 

questão não merece delongas. Quanto ao pedido de concessão de 

reajuste salarial, com base em nas Leis n. 4.093/2015 e n. 4.163/2016, 

cumpre assinalar que a referida legislação trata de aumento de subsídio 

concedido aos servidores da educação, como bem esclarece o réu na 

contestação, inaplicável, portanto, aos servidores da Procuradoria 

Municipal. Até porque, de acordo com o art. 37, XII da Constituição Federal 

“é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 

remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço 

público.” No mesmo sentido, foi editada a Súmula Vinculante n. 4, que 

assim prescreve: “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário 

mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de 

vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por 

decisão judicial.” Esse entendimento já está pacificado na jurisprudência 

mato-grossense, segundo se infere dos julgados a seguir: “PROCESSUAL 

CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – SITUAÇÕES 

FUNCIONAIS DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO CONCEDER 

AUMENTO SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SÚMULA 

VINCULANTE N. 37/STF – ART. 37, XIII, DA CRF – DESPROVIMENTO. Não é 

possível a equiparação salarial tomando-se como paradigma, servidor, 

cujas condições são diversas, sob pena de violação do artigo 37, inciso 

XIII, da CRF. Ao Judiciário é vedado, sob o fundamento do princípio da 

isonomia, conceder aumento à servidores públicos, sob pena de ofensa à 

Súmula Vinculante n. 37, do STF.” (TJMT - Ap 126195/2016 – Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.2.2018, p. 

DJE 7.3.2018) “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

DA CATEGORIA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE 

COMBATE ÀS ENDEMIAS - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO 

EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABÍVEL – PRECEDENTES DO STF – 

RECURSO DESPROVIDO. “[...] O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, 

fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, 

que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 

públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a 

pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). [...]”. (ARE 925396 

AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 

15-05-2017).” (TJMT - Ap 9142/2016 – Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 12.9.2017, p. DJE 20.9.2017) 

Não bastasse isso, a Constituição Federal só permite a criação e/ou 

alteração de remuneração de servidor público, por meio de lei específica, 

conforme se infere do art. 37, X, da CF: “X - a remuneração dos 

servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º do art. 39 somente 

poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa 

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices;” - destaquei No mesmo sentido, o 
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Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 339, que assim preceitua: “Não 

cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.” Nesse 

passo, as invocadas Leis n. 4.093/2015 e n. 4.163/2016 não poderiam ser 

aplicadas à autora para fins de concessão de aumento salarial. Por fim, no 

que se refere à indenização por dano moral requerida pela autora, tem-se 

que o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 prevê a 

responsabilidade objetiva do Estado em relação aos atos praticados por 

seus agentes, nos seguintes termos: § 6º - As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa. A teoria do risco administrativo baseia-se, 

portanto, no risco que a atuação do Estado encerra para os administrados 

e na possibilidade de acarretar ônus a certos membros da comunidade, 

que não seja suportado pelos demais, razão pela qual esse ônus deve ser 

reparado por toda a coletividade. Cabe acrescentar que o dano moral não 

exige a prova efetiva de sua incidência, bastando, assim, a demonstração 

do fato que gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro sentimento que o 

justifique, sendo, portanto presumível, como se observa dos julgados a 

seguir: “DANO MORAL – PROVA – Não há falar em prova do dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob 

pena de violação ao art. 334 do CPC” (REsp. 86.271-SP, 3ª T., Rel. Min. C. 

A. Menezes Direito – DJU 09.12.97 in “Revista Jurídica” 244, p. 90) “O 

dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como 

ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, 

sendo o bastante para justificar a indenização” (RT 681/163) A 

jurisprudência tem entendido, porém, que a ofensa moral indenizável tem 

que ir além de meros aborrecimentos ou pequenas frustrações, conforme 

se infere dos textos extraídos de alguns julgados do Superior Tribunal de 

Justiça e do Estado de Mato Grosso: “não há dever de indenizar pelo 

Estado quando a situação descrita na exordial caracterizar mero 

aborrecimento ou simples dissabor” (TJ/MT - Apelação / Remessa 

Necessária 89014/2014 – Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Maria Erotides 

Kneip Baranja, p. 4.4.2016, p. DJE 9.5.2016) “quando a situação 

experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, 

sofrimento ou constrangimento, não há falar em dano moral, uma vez que 

se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor” 

(AgRg no AREsp 701.905/MG – Quarta Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 

1.12.2015, p. DJe 16.12.2015) “O mero atraso no pagamento não gera, por 

si só, o aborrecimento capaz de levar a condenação do ente público ao 

pagamento de danos morais.”(TJ/MT - Ap 136184/2014 – Quarta Câmara 

Cível, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 3.11.2015, p. DJE 17.11.2015) No 

caso em tela, não há que se falar em indenização moral simplesmente 

porque a autora não foi enquadrada em momento oportuno ou por não ter 

recebido as verbas indenizatória quando devido, vez que esses fatos, por 

si só, não ultrapassam o limite do dissabor e desolação, sentimentos estes 

não indenizáveis. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na “Ação Ordinária de Cobrança de Verbas 

Remuneratórias Cumulada com Indenização pro Danos Morais” proposta 

por Tatiane Cristian Miranda Soares em face do Município de Várzea 

Grande, condenando este a pagar à servidora as diferenças salariais do 

seu enquadramento na classe C – nível III a partir de 1.10.2010, a realizar 

o seu enquadramento, no nível IV, a partir de 3.2.2013 e no nível V a partir 

de 3.2.2016, com o consequente pagamento das diferenças salariais; a 

pagar a verba indenizatória prevista na Lei n. 3.411/2009 de setembro de 

2012 a janeiro de 2014 e 4 diárias de viagem, tudo em valor a ser apurado 

em liquidação de sentença, declarando, assim, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão 

ser corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao 

mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Tendo a autora decaído de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a ser suportado na proporção de 30% pela parte autora e 70% 

pela parte ré. Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em 

relação à parte autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 

98, do CPC). Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 STJ). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002910-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO EZIDIO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. BENEDITO EZÍDIO DA SILVA FILHO, devidamente qualificado nos 

autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 19.4.2002, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional, 

conforme termos do histórico funcional e demais documentos juntados aos 

autos. Relata estar atualmente enquadrado no nível 4, classe A, quando, 

na realidade, deveria estar no nível 6, classe B desde abril de 2017, com 

salário de R$ 1.535,27 (um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e 

sete centavos. Narra ter pleiteado administrativamente a sua progressão, 

ante a conclusão do curso de ensino médio, porém o pedido ainda não foi 

atendido, o que lhe tem causado prejuízo financeiro, já que seu salário tem 

sido pago a menor, refletindo, ainda, nas demais verbas, tais como férias 

e adicional noturno. Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que seja 

enquadrado, com a condenação do réu ao pagamento das diferenças 

salariais correspondentes, bem como do 1/3 (um terço) de férias de 2014, 

2015 e 2016. A inicial veio acompanhada de documentos. Em contestação, 

o réu alega que o autor só adquiriu direito de elevação para o nível 5 em 

novembro de 2016, pois foi enquadrado no nível 3, classe A, em 2010, 

com efeitos financeiros a partir de 1.2.2011, pugnando pela improcedência 

do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Como se observa nos autos e, particularmente, no sucinto 

relatório, a questão a ser enfrentada reside na aferição do apontado 

direito do requerente de ser elevado para a classe B – nível 6, no cargo de 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar, nos 

termos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e Lei n. 

4.093/2015. De acordo com a Lei Municipal n. 3.797/2012, que dispõe 

sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e 

dá outras providências, depois de assegurar, em seu art. 18, que a 

progressão funcional profissional da educação dar-se-á por promoção 

nas classes e progressão nos níveis, estabelece a partir do art. 19 o 

seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação 

profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos. 

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá 

de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e 

aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de 

efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 
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definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a 

qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, cabendo salientar que, de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 

3.797/2012 “decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo 

processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.” Nesse 

raciocínio, considerando que o autor ingressou no serviço público em 

30.8.2002, alcançando 3 anos de serviço em 30.8.2005 (nível 2), mais 3 

anos em 30.8.2008 (nível 3), mais 3 anos em 30.8.2011 (nível 4), mais 3 

anos em 30.8.2014 (5) e, por fim, mais 3 anos em 30.8.2017 (6), ele já 

deveria ter sido elevado para o nível 6 desde 2017, de forma automática, o 

que, todavia, não aconteceu, segundo se infere do documento contido no 

Id. n. 13959267 que comprova estar o autor na classe A, nível 3. De igual 

modo, tendo ele concluído o ensino médio em 15.3.2013, merece ser 

elevado para a classe B. Quanto ao terço constitucional dos anos de 

2014, 2015 e 2016, verifica-se que o autor não especifica exatamente a 

sua pretensão, se refere-se ao reflexo do enquadramento ou ao terço 

constitucional propriamente dito. Todavia, levando-se em conta que as 

fichas financeiras contidas nos autos registram o pagamento da referida 

verba nos anos em questão, presume-se que a pretensão seja apenas a 

de receber o reflexo do enquadramento, o que lhe é de direito. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo o 

servidor Benedito Ezídio da Silva Filho para o nível 6 – classe B, a partir de 

30.8.2017, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente 

efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes 

específicos de promoção a que faz jus, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e seus reflexos, 

inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, declarando, por 

fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido 

para o seu serviço. Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 

do STJ). Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos 

fins. Transitada em julgado, intime-se a parte autora para executar a 

sentença. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 

1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques 

– 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006039-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. ADRIANA ROBERTA FERREIRA DOS SANTOS, devidamente 

qualificada nos autos, propôs a presente “Ação de Cobrança” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, 

ocupando o cargo de Professor I a IV, conforme documentos juntados aos 

autos e, nessa condição, fazer jus ao enquadramento no nível 6 a partir 

de agosto de 2014 e no nível 7 a partir de agosto de 2017. Relata ter 

ingressado no cargo público em 2.8.1999 e estar enquadrada no nível 5, 

classe C, tendo alcançado tempo suficiente para ser elevado para o nível 

6 e nível 7 por já possuir mais de 15 (quinze) anos de labor. Pede, pois, a 

procedência do pleito, a fim que o réu seja condenação a proceder o seu 

enquadramento, bem como a pagar as diferenças salariais dele 

decorrentes. A inicial veio acompanhada de documentos. Citado, o 

Município de Várzea Grande alega que a autora só fará jus ao 

enquadramento no nível 7 a partir de novembro de 2019, uma vez que foi 

enquadrada no nível 4 em 2011 e nível 5 em novembro de 2013, pugnando 

pela improcedência do pedido. Em impugnação, a autora refuta as 

alegações do réu e reitera o pleito inicial. É o relatório. Decido. O presente 

feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Como se observa 

nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito da requerente de ser 
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elevada nos níveis, no cargo de Professor da rede pública municipal, nos 

termos previstos nas Leis Complementares ns. 3.797/2012 e 4.007/2014. 

O invocado direito está alicerçado, primeiramente, na Lei Federal n. 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional e prescreve, em seu art. 67, o seguinte: “Os sistemas 

de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: I - ingresso exclusivamente por concurso 

público de provas e títulos; II - aperfeiçoamento profissional continuado, 

inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso 

salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 

habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI - 

condições adequadas de trabalho.” Como se vê acima, os profissionais da 

educação fazem jus, realmente, inclusive nos termos dos estatutos e dos 

planos de carreira do magistério público, à progressão funcional com base 

nos títulos ou na habilitação e na avaliação do desempenho, vez que se 

está a cuidar aqui de valorização profissional. Nessa mesma linha, a Lei 

Municipal n. 3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de 

assegurar, em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da 

educação dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, 

estabelece a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á 

em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o 

interstício de três (03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – 

A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em 

instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para 

promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de 

desempenho e a de conhecimento será realizada a cada três anos de 

acordo com os critérios definidos em lei própria. § 3º - O interstício para 

promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício 

profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, 

Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 

1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se 

automaticamente. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de 

serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos 

percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. 

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, 

identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os 

níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Nível A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do 

Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei 

Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar 

n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei 

complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes 

alterações: (...) Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes de progressão 

dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – 

A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe 

para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos 

ininterruptos. Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira do magistério público municipal, resultar comprovada a 

avaliação de desempenho favorável, a qualificação profissional em 

instituições credenciadas e, ainda, as aferições periódicas de 

conhecimento do professor, de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, que se mostra em clara sintonia com o dispositivo 67 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. No caso dos autos, contudo, 

deve ser aplicado o disposto no § 4º do art. 20 da Lei n. 3.797/2012, que 

cuida da promoção automática, uma vez que a Administração Pública 

manteve-se inerte nas vezes em que fora provocada, deixando de 

regulamentar o processo de avaliação no prazo assinalado na lei, 

inviabilizando, assim, a progressão funcional almejada. Ademais, consta 

da lei, como visto acima, que, decorrido o prazo previsto no § 1º, que fala 

do interstício de três anos de efetivo exercício de cada classe da carreira 

do magistério público municipal e não havendo o processo de avaliação, a 

promoção deve dar-se automaticamente por tempo de serviço, promoção 

essa que, todavia, ainda não fora efetuada, a despeito da clara 

demonstração do requisito objetivo, consistente no fator tempo de serviço, 

verificado na documentação trazida com a petição inicial. Assim, ao 

mesmo tempo em que o legislador ordinário condicionou os requisitos 

subjetivos – quais sejam as avaliações de desempenho e conhecimento, 

nelas incluindo, por óbvio, o exame da qualificação em instituições 

credenciadas – aos critérios a ser definidos por lei própria, tratou de 

prever, também, a excepcional hipótese de a Administração Pública 

omitir-se ou manter-se inerte, estabelecendo norma clara no sentido de 

promover automaticamente os servidores que cumprirem o requisito 

temporal no serviço, no caso de não lhes serem oportunizadas as 

comentadas avaliações. Pouco importa aqui se houve ou não pedido 

expresso de promoção na carreira ou se os interessados nessa forma de 

progressão funcional provaram ter formalizado esse pedido, bem como 

demonstrado que não houve regular processo de avaliação por parte da 

Administração Pública, a quem compete, afinal, a iniciativa dessa 

providência, não se podendo cobrar dos administrados que produzam 

prova negativa ou impossível. Some-se a isso o fato inconteste de que a 

ausência de avaliação com vistas à promoção da impetrante não fora 

contrariada pela autoridade impetrada, que bem poderia carrear para os 

autos o processo de avaliação caso este tivesse ocorrido realmente. 

Tem-se, assim, no caso dos autos, em verdade, uma flagrante violação ao 

princípio constitucional da legalidade a ser obedecido pela Administração 

Pública, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, conforme 

ensinamentos doutrinários reproduzidos abaixo: “Na Administração Pública 

não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 

particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública 

só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa 

“poder fazer assim”; para o administrador público significa “dever fazer 

assim”.” (Hely Lopes Meirelles em Direito Administrativo Brasileiro, 

Malheiros Editores, 21ª edição, 1996, p. 82) “Assim, o princípio da 

legalidade é o da completa submissão da Administração às leis. Esta deve 

tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. Daí que a 

atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a cúspide, isto 

é, o Presidente da República, até o mais modesto dos servidores, só pode 

ser a de dóceis, reverentes, obsequiosos cumpridores das disposições 
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gerais fixadas pelo Poder legislativo, pois esta é a posição que lhes 

compete no Direito brasileiro.” (Celso Antônio Bandeira de Mello em Curso 

de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 28ª edição, 2011, p. 101) 

Cabe anotar que tais lições tornam evidente o entendimento de que, 

justamente por dever de obediência ao princípio da legalidade, deve a 

Administração Pública atender ao comando legal previsto no art. 20º, § 4º, 

da Lei Municipal n. 3.797/2012, baseada no seu poder-dever de cumprir o 

que a lei determina. Segundo ensinamento, mais uma vez, de Hely Lopes 

Meirelles, em comentários acerca da omissão da Administração, é possível 

vislumbrar mais claramente o acerto na impetração do mandado de 

segurança no caso em apreço: “Não há, em doutrina, um critério 

conclusivo sobre a conduta omissiva da autoridade. Quando a norma 

estabelece que, ultrapassado tal prazo, o silêncio importa aprovação ou 

denegação do pedido do postulante, assim se deve entender, menos pela 

omissão administrativa do que pela determinação legal do efeito do 

silêncio. (...) Quando não houver prazo legal, regulamentar ou regimental 

para a decisão, deve-se aguardar por um tempo razoável a manifestação 

da autoridade ou do órgão competente, ultrapassado o qual o silêncio da 

Administração converte-se em abuso de poder, corrigível pela via judicial 

adequada, que tanto pode ser ação ordinária, medida cautelar, mandado 

de injunção ou mandado de segurança. Em tal hipótese não cabe ao 

Judiciário praticar o ato omitido pela Administração mas, sim, impor sua 

prática, ou desde logo suprir seus efeitos, para restaurar ou amparar o 

direito do postulante, violado pelo silêncio administrativo.” (destaquei – 

Obra citada, p. 98) É correto afirmar, portanto, que enquanto não houver 

norma regulamentadora do processo de avaliação não há falar em 

promoção pelas vias adequadas, impondo-se, por isso, aplicar a 

promoção automática, como exceção conferida à regra, a fim de evitar 

indevido prejuízo aos administrados. Os tribunais vêm decidindo nesse 

sentido sempre que se configurar a inércia da Administração Pública e 

houver previsão legal de promoção automática, como se vê a seguir, 

mutatis mutandis: “Servidor Municipal de Petrópolis. Reenquadramento. Lei 

Municipal nº 5.170/95 e Decreto Municipal nº 620/96. Inércia da 

Municipalidade em promover o reenquadramento de servidores. 

Progressão automática. A Lei 5.170/95 do Município de Petrópolis instituiu 

o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores e, em seu art. 5º, 

caput, dispôs que o Poder Executivo deve propiciar atividades, de forma 

anual, para atender as disposições quanto à progressão, promoção e 

reenquadramento de seus servidores. O § 1º do art. 5º estabelece que o 

não cumprimento do disposto no caput implicará na progressão automática 

do servidor, levando-se em conta apenas o tempo de serviço. 

Preenchidos os requisitos legais para o enquadramento funcional, deve 

ser assegurado o direito da parte autora. (...)” (destaquei – TJRJ – 

Apelação – Reexame Necessário 633178920108190042 – 15ª Câmara 

Cível – Des. Celso Ferreira Filho – j. 12.1.2012) “AÇÃO ORDINÁRIA – 

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO IRRELEVANTE – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 96 DA LEI N. 

7.169/96. ‘A avaliação do desempenho, prevista no Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município (Lei nº 7.169/96), analisa o servidor 

municipal antes que ele adquira o direito de progredir na carreira’ ‘A 

omissão na realização dessa avaliação não pode prejudicar o servidor’ ‘A 

progressão não constitui acréscimo pecuniário, mas apenas a percepção 

de nova remuneração proveniente de classificação automática no nível 

imediato de sua série de classe. Não existe, aqui, o mesmo fundamento do 

qüinqüênio, pois este constitui gratificação proporcional ao tempo de 

serviço’ ‘Os atos da Administração Pública estão adstritos ao princípio de 

legalidade. Se satisfeitos os requisitos prévios na Lei Municipal nº 

7.169/96, é de ser garantida ao servidor municipal a progressão funcional 

pleiteada’” (destaquei – TJMG – Ap. nº 1.0024.05.778920-8/001 – rel. Des. 

Wander Marotta – j. 14.8.2007, public. 3.10.2007) O egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso já teve a oportunidade de decidir matéria idêntica, 

como se vê mais adiante, na ementa do julgado: “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO 

ADESIVA E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

MAGISTÉRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – MANDADO DE SEGURANÇA 

JULGADO E COM TRÂNSITO EM JULGADO – PRESCRIÇÃO – 

INTERRUPÇÃO PELA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – TERMO A QUO 

PARA O REINÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – 

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DO WRIT – PROPOSITURA 

ANTES O REINÍCIO DO PRAZO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS 

VALORES ATINENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3o, DO CPC/73 – DESPROVIMENTO DO 

APELO DO ENTE PÚBLICO E PROVIMENTO PARCIAL DO ADESIVO. Se a 

preliminar de ausência de interesse processual confunde-se com o mérito, 

com este deve ser examinada. Decorrido o prazo previsto no artigo 9º, § 

1º, da Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 

2001, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o 

direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, 

conforme prevê o § 6º do mesmo artigo. (...) (TJMT – Apelação / Remessa 

Necessária 22081/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, j. 13.3.2017, DJe 23.3.2017- destaquei). Resta, pois, 

examinar os documentos acostados aos autos com a inicial e as 

informações prestadas, à luz do que prescreve a Lei Municipal n. 

3.797/2012 (Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande), 

cabendo salientar que a data do ingresso da servidora no serviço público 

(2.8.1999) restou devidamente comprovada nos autos por meio dos 

holerites Id. n. 14191160. Assim, tendo a servidora sido admitida em 

2.8.1999 (nível I), em 2.8.2002 ela alcançou 3 anos de serviço (II), em 

2.8.2005 mais 3 anos (III), em 2.8.2008 mais 3 anos (IV), em 2.8.2011 mais 

3 anos, em 2.8.2011 mais 3 anos (V), em 2.8.2014 mais 3 anos (VI) e, por 

fim, em 2.8.2017 ela completou mais 3 anos (VII) de serviço, de modo que 

deveria ter sido elevada para o nível 6 desde agosto de 2014 e para o 

nível 7 desde agosto de 2017. Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado na presente ação, a fim de condenar o réu a proceder 

ao enquadramento da autora no nível 6 a partir de 3.8.2014 e no nível 7 a 

partir de 3.8.2017, sem prejuízo de futuras promoções, bem como ao 

pagamento das diferenças salariais correspondentes, com os coeficientes 

específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 

3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, 

extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos 

de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do 

art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II, do CPC, considerando, para tanto, a natureza e a 

importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu 

serviço. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Recorro de ofício, por tratar de sentença 

ilíquida (Súmula 496, do STJ). Havendo interposição de recurso e ouvida a 

parte contrária, à instância superior para os devidos fins. Após o trânsito 

em julgado, dê-se vista dos autos à parte autora para execução da 

sentença. P. R. I. Cumpra-se. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos 

Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 

22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro 

Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção 

– rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 

905).

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 255842 Nr: 13726-09.2010.811.0002

 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: NEZIR DE MAGALHÃES NASCIMENTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo XI (São Félix do Araguaia), conforme 

Portaria nº 54/2018- CGJ, entre os dias 28 e 30 de agosto do corrente 

ano, redesigno para o dia 30.10.2018, às 16h30min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 223676 Nr: 3895-68.2009.811.0002

 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: ADOTIVO DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em prosseguimento ao feito, nomeio uma das assistentes sociais lotadas 

neste fórum, através de sorteio a ser efetivado pela central de mandados, 

para realização de estudo social, objetivando aferir as reais condições 

financeiras do autor e de sua família, levantando a renda bruta familiar.

 Nomeada a profissional, intime-se-a para realização dos trabalhos com a 

entrega do laudo correspondente no prazo de 30 (trinta) dias, a contar de 

sua intimação.

 Apresentado o laudo intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 378434 Nr: 25617-85.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARRUDA DE LEMOS - 

OAB:OABMT 18363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida ao servidor público deverão ser apurados em 

liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, do 

CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 509, I 

e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA DE MORAIS, 

Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia contábil, a fim de 

se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte das 

servidoras, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 417910 Nr: 20927-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUZA MARIA CURVO - 

OAB:4254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 296349 Nr: 16654-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDA DA SILVA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156, 

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados (fls. 165-166)), intimando, após, a parte exequente para 

manifestação sobre o interesse do feito perante a eventual saldo 

remanescente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 390372 Nr: 5577-48.2015.811.0002

 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: IVO ABRÃO NASSARDEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (POR MEIO DA 

SECRETÁRIA DE SAÚDE.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Arquive-se o processo com baixas de costume.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 269524 Nr: 9691-69.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, NESTLE BRASIL LTDA, INDÚSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR 

LTDA, INDUSTRIA ANDRADE LATORRE S/A, CERÂMICA STEFANI S/A, 

COMERCIAL PLABRINQ LTDA., COPRALON COMERCIAL DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LONDRINA LTDA., SADIA S/A, INSTITUTO DE METROLOGIA 
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E QUALIDADE DE MATO GROSSO - IMEQ/MT, FELIPE FLORENCIO 

CANDIDO, ALDENOR RODRIGUES VENANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA - OAB:OAB 

-MT 10376-B, RODRIGO CARRIJO FREITAS - OAB:11395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - 

OAB:14.542-A/MT, ARIOVALDO JOSE ZNOTELLO - OAB:79428 SP, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDVLADO PFAIFER - OAB:148356 SP, 

flavio lucio - OAB:, GENTIL BUSSIKI - OAB:1194/MT, JEAN W 

WAHLBRINK - OAB:5658, JOSE ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, 

JULIO CESAR GOULART LANES - OAB:MT 13329-A, KATIA CRISTINA 

T. DA COSTA DINIZ - OAB:4481/MT, LAERTE SILVÉRIO - OAB:97410, 

LUCIANO SOUZA DE ARRUDA - OAB:9832/MT, MARCOS TULIO 

ARQUELHO - OAB:10321, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, VANUZA MARCON MATHUES SILVÉRIO - 

OAB:12.762 - MT

 Vistos.

 I) Intime-se a perita mais uma vez, assinalando-lhe o prazo de 48h para a 

apresentação do laudo, sob pena de responder criminalmente e ainda ser 

multada pelo prejuízo decorrente do atraso no processo, sem contar a 

comunicação da ocorrência à sua corporação profissional para 

providências de caráter administrativo disciplinar, nos termos do art. 468, 

§ 1º, do Código de Processo Civil.

II) Deixo de apreciar o pedido de fl. 1.929, tendo em vista que a 

providência almejada já foi cumprida, conforme certidão de fl. 1.950.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247903 Nr: 7618-61.2010.811.0002

 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: IVANI DE PAULA SERENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 245764 Nr: 6174-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA PREVIDÊNCIA E 

ASSIST. SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA RITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE GONÇALVES MELADO 

- OAB:OAB/MT 8075, Micael Galhano Feijo

micael ga - OAB:5935/MT

 Vistos.

 Em se tratando de execução contra a fazenda pública, deve ser 

observada a norma contida no art. 534, do CPC, devendo a parte 

exequente juntar aos autos planilha atualizada do débito, uma vez que a 

multa foi fixada no valor de um salário mínimo vigente na ocasião da 

prolação do decisum. Intime-se, portanto, a exequente para cumprir a 

providência, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 342353 Nr: 9806-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOMAR DA CRUZ GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 425373 Nr: 24810-31.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRICAL FRIGORIFICO LTDA, ANISIO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - OAB:42516, 

FABIAN FEGURI - OAB:16739, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - 

OAB:20.612/A, Lara Petrilli Coelho - OAB:19820/O, TATIANA ROSSI - 

OAB:48.947

 Diante do exposto, antes de apreciar o pedido de penhora on line, 

determino seja intimada a parte executada para, querendo, indicar outro 

bem à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido em branco o 

prazo, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 320490 Nr: 16891-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NOEMIA FRANCISCA DE LARA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 110, 

expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 314385 Nr: 10657-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONISIA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

depositado (fls. 287-290), esclarecendo que o patrono da parte exequente 

concorda com a dedução dos débitos tributários, conforme peça de fl. 

275, aguardando-se, após, o processo na secretaria até o efetivo 

pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 98692 Nr: 7859-74.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCONDO DEL MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Vistos.

 Face ao teor da petição retro, determino seja expedido alvará para 

pagamento em espécie, nos moldes pretendidos, condicionando, porém, o 

ato, à juntada de procuração atualizada nos autos, tendo em vista que o 

instrumento de mandato de fl. 59 é de 2011. Intime-se o ilustre advogado 

acerca desta decisão.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237437 Nr: 17213-21.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMA FERNANDES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, MICAEL GALHANO FEIJÓ - OAB:5935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 182, aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 297420 Nr: 17852-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FABIANO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se conforme ordenado a fl. 157-v, remetendo-se os autos à 

Contadoria Judicial para atualização do cálculo, excluindo os juros desde a 

data da primeira homologação (fl. 117). Após, conclusos para 

homologação.

 Comunique-se ao juízo da Central de Precatórios acerca desta decisão.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 431343 Nr: 1727-49.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247905 Nr: 7585-71.2010.811.0002

 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: ARNALDO SANTOS, LUIZA DIAS DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870, Suyan Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo XI (São Félix do Araguaia), conforme 

Portaria nº 54/2018- CGJ, entre os dias 28 e 30 de agosto do corrente 

ano, redesigno para o dia 30.10.2018, às 16h45min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 295858 Nr: 16114-11.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDVIRGES DIAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fl. 117, 

expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 240357 Nr: 1741-43.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIENDO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo XI (São Félix do Araguaia), conforme 

Portaria nº 54/2018- CGJ, entre os dias 28 e 30 de agosto do corrente 

ano, redesigno para o dia 30.10.2018, às 16h, a audiência anteriormente 

anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 84312 Nr: 6429-24.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANCO WILSON DO ESPIRITO SANTO, ELIENE COSTA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, 

RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLHASE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDERLY S VARELLA JUNIOR - 

OAB:7.298, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1031715/8/2018 Página 576 de 607



MARCOS GATTASS - OAB:12.264, Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 Vistos.

 À parte autora para, quem 15 (quinze) dias, requerer o que entender de 

direito. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 84963 Nr: 6959-28.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EMILIANA DO NASCIMENTO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

depositados (fls. 258-259), intimando, após, a parte exequente para 

manifestação sobre o interesse do feito perante a eventual saldo 

remanescente no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por 

pagamento. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 237331 Nr: 17140-49.2009.811.0002

 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: PCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se novamente a parte autora para, em 15 (quinze), executar a 

sentença, observando a norma contida no art. 534, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 395877 Nr: 9071-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIANO SEBASTIÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:MT 16.409, RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 274167 Nr: 17319-12.2011.811.0002

 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: NANCY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIS GONÇALVES MELADO - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista minha convocação para realizar Correição nas Serventias 

extrajudiciais integrantes do Polo XI (São Félix do Araguaia), conforme 

Portaria nº 54/2018- CGJ, entre os dias 28 e 30 de agosto do corrente 

ano, redesigno para o dia 30.10.2018, às 16h15min, a audiência 

anteriormente anunciada nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 21350-12.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO GARÇA BRANCA LTDA, JÚLIO 

MARQUES PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, VALDIR JOSÉ PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT

 Vistos.

 Intime-se exequente para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os 

documentos carreados pela executada nestes autor e naqueles em 

apenso, nos termos do art. 437, §1º, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 207231 Nr: 3153-77.2008.811.0002

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PORFIRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156, FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - OAB:12145

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, cumprir 

voluntariamente a condenação (art. 523), sob pena de se acrescer a multa 

de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 3º, do CPC, bem como da 

penhora de bens. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 274678 Nr: 17649-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE- FUSVAG (FUND. DE SAÚDE DE 

VÁRZEA GRANDE), FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE, 

PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL (FUSMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIA ARAUJO SILVA - 

OAB:10.376-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intimem-se as partes executadas para, querendo, impugnar a execução, 

no prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 
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do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 209165 Nr: 4939-59.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

MARTINS, RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLASE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11.746/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, JOSE CARLOS FORMIGA 

JUNIOR-UNIVAG - OAB:5.645, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454

 Vistos.

 Tratando-se de Precatório, as informações retro deverão ser 

direcionadas à Central de Precatórios e não a este juízo. Aguarde-se, 

portanto, o pagamento da ordem requisitória. Intime-se a parte autora 

desta decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 373675 Nr: 23247-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO PAULO MORELLO - 

OAB:112569

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Embargos à Execução proposta pelo Banco Itaú Unibanco S/A em face 

do Estado de Mato Grosso, declarando extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno 

o embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, dê-se vista ao embargado para, querendo, 

executar a sentença no prazo de 15 (quinze) dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 100554 Nr: 8135-08.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELIO DE FÁTIMA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6764/MT

 Vistos.

 Tendo em vista que a execução já foi extinta por pagamento, segundo se 

infere da decisão de fl. 106-v, inclusive com o pagamento da verba 

honorária (fl. 97), arquive-se o processo com baixas de costume.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 299896 Nr: 20530-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEANDRO MOREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON FIGUEREDO SERROU 

BARBOSA - OAB:11370, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15511

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, em 15 (quinze) dias, se pronunciar 

acerca do pedido retro. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 309221 Nr: 5216-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO BORBA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

DELTA CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:16777, MARCELO DE SIQUEIRA LUZA - 

OAB:18.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 I) Intime-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, impugnar a 

execução, no prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do I) Código 

de Processo Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 II) Intime-se a empresa executada Delta Construções acerca da petição 

de fls. 191, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

voluntariamente a condenação (art. 523), sob pena de se acrescer a multa 

de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 3º, do CPC, bem como da 

penhora de bens. Decorrido o prazo, conclusos

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328615 Nr: 24939-07.2013.811.0002

 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: EUNICE MENDES COELHO, ELNI MARIA SANTANA 

MONTEIRO, EDINALVA BERNARDETE CURVO, ELY REGINA ALBUES 

FIGUEIREDO JADEJISKY, ELAIZA TOBIAS DE AMORIM, EVA DE FATIMA 

ALMEIDA SILVA, ELISIA ALMEIDA AMORIM DE PAIVA, FLAVIANE MARIA 

DE AMORIM, GONÇALINA DOS SANTOS COSTA, GONÇALO MANOEL DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.
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Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 6017-93.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSÉ PORTO, LUÍZA D´PEDROSA LINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL EVENTOS -ME, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS, RICARDO 

MALDONADO CESPEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA MACIEL - 

OAB:10.862 MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, 

CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - OAB:2301-A/MT, CLÁUDIO HEDNEY 

DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Vistos.

 Antes de apreciar o pedido de fl. 783-784, determino seja ouvida a parte 

autora acerca do pedido retro, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260036 Nr: 18564-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO QUIRINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 545608 Nr: 12708-69.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PASCHOALOTTO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Recebo os presentes embargos, ordenando a intimação da parte 

exequente para impugná-los, no prazo de 30 dias. Decorrido esse prazo, 

conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 377686 Nr: 25083-44.2014.811.0002

 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: ELIAS DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN -DEPAR.EST. DE TRÂNSITO DO EST. 

DE MATO GROSSO, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

GAZIN LTDA, AQUINEL JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre o pedido 

retro, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para requerer o que 

entender de direito para o prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 449088 Nr: 11418-87.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIVAL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINEIA SANABRIA ORTIZ 

PRADO - OAB:9.822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante da corcordância da parte autora com os termos apresentados pelo 

INSS como condição para desistência do recurso, homologo a referida 

desistência, determinando, por conseguinte, seja intimada a parte autora 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, 

conforme os índices acordados entre as partes, vindo-me, após, 

conclusos para homologação, depois de ouvida a parte contrária em 15 

(quinze) dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344813 Nr: 11757-17.2014.811.0002

 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: ALAIRCE CANUTO DE OLIVEIRA, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN, RISA APARECIDA SILVA LOPES, SEBASTIANA 

CATARINA COSTA MARQUES, NADIR FANTIN DA CRUZ, CELIA OLIVEIRA 

DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773, PEDRO 

PAULO FERREIRA CARDOSO - OAB:13923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a divergência ou incoerência nos laudos periciais 

apresentados pelo Sr. Perito, uma vez que no primeiro laudo (fls. 881-949) 

afirma que não houve perda salarial à servidora Célia Oliveira de Moraes e 

no laudo complementar apresentado a fls. 1.020-1.027 apura que houve a 

referida defasagem salarial, determino seja intimado o expert para 

esclarecer o imbróglio, no prazo de 15 (quinze) dias, ouvindo-se, após, as 

partes em igual prazo.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442323 Nr: 7968-39.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO JOSÉ SANTANA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARIANA ZACARKIM BARÃO - 

OAB:MT 14955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - OAB:PROCURADORA

 Vistos.

 Tendo em vista a concordância da parte executada com o cálculo 

apresentado a fl. 45, homologo-o para que surta os jurídicos e legais 

efeitos, determinando a expedição da correspondente ordem requisitória.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 329517 Nr: 25815-59.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS PAULO ALENCAR DE 

OLIVEIRA - OAB:17536

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 270253 Nr: 10143-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELFINO LADEIRO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 381199 Nr: 27646-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALINA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH M. MARTINS FERREIRA 

- OAB:MT 13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 280424 Nr: 24347-31.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA BELEGANTE DILSCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336497 Nr: 4927-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SARAIVA NEVES, ANA ANTONIA PEREIRA 

LEITE DE SOUZA, LUCIANA FERREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 380,00 (trezentos e 

oitenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

175-176 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor. Depositado o valor, transfira-se 50% (cinquenta 

por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, intimando-se, após, 

este, para indicar data, hora e local para o início dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 401049 Nr: 11898-02.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA VIANA DA SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11898-02.2015.811.0002 (Código 401049)

“Execução de Sentença”

Vistos,

Cuida-se de “execução de sentença” promovida por Vera Lúcia Viana da 

Silva Paes, na qual se pretende o recebimento da quantia de R$ 66.792,54 

(sessenta e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e 

quatro centavos) referente às diferenças salariais do enquadramento.

 Em impugnação à execução, o executado ataca a base de cálculo 

utilizada pela exequente na elaboração do cálculo das verbas de 

enquadramento, argumentando que foi aplicado o valor dos proventos, 

quando o correto seria do vencimento base da carreira.

 Pugna, assim, pelo recebimento da impugnação, com o reconhecimento do 

excesso apontado no valor de R$ 8.539,20 (oito mil, quinhentos e trinta e 

nove reais e vinte centavos).

Pede, assim, a procedência da impugnação, com o reconhecimento do 

excesso.

 Junta planilha de cálculo (fls. 227-232).

Em petição retro, a exequente concorda com os termos da impugnação e 

pede a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

 É o relatório.

Decido.

Concordando a exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.

Por consequência, homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, 

o cálculo de fl. 232. Expeça-se a correspondente ordem requisitória.

 Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC.

 Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a cobrança da verba 

honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até quando cessada a condição 

de beneficiária (art. 98, § 3º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 325300 Nr: 21701-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CR ORION LTDA ME, CLAUDIONOR GALDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, WALACE SANTOS GUIMARÃES, JOÃO CARLOS HAUER, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Desse modo, não restando configurado o apontado excesso de 

execução, deixo de acolher a impugnação e, por consequência, determino 

seja intimada a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos nova planilha atualizada do débito. Condeno o executado ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido (excesso de execução), nos termos do art. 

85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o 

tempo exigido para o serviço do profissional.Aportando aos autos a nova 

planilha, à Contadoria Judicial para aferição em 5 (cinco) dias, vindo-me, 

após, conclusos para homologação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247867 Nr: 7572-72.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANGELINA DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a impugnação, exceto no que se refere ao 

índice de correção monetária e, por consequência, homologo, para que 

surta os jurídicos e legais efeitos, a planilha de fls. 216-217, determinando 

a expedição dos correspondentes requisitórios. Condeno a exequente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do excesso 

apontado), nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. Suspendo, porém, a 

cobrança por 5 (cinco) anos ou até que a autora perca a condição de 

insuficiência financeira que ensejou a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 327541 Nr: 23861-75.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALINE DE CAMPOS FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:MT 19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - 

OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Desse modo, restando configurado o apontado excesso de execução 

e levando-se em conta que as planilhas contidas nos autos possuem 

incorreção quanto aos juros, acolho a impugnação e, por conseguinte, 

determino sejam os autos novamente remetidos à Contadoria Judicial para 

elaboração de novo cálculo, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que os 

valores sejam atualizados e corrigidos no que se refere aos juros, 

devendo ser observados os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança. Condeno a exequente ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

do proveito econômico obtido (excesso de execução), nos termos do art. 

85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o 

tempo exigido para o serviço do profissional.Suspendo, porém, a 

cobrança pelo prazo de 5 (cinco) anos ou até que a exequente perca a 

condição de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336898 Nr: 5294-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FRANCISCO DE CARVALHO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Quanto à verba honorária, impende assinalar que, apesar de o 

exequente não ter apresentado em seus cálculos o valor progressivo da 

atualização dos honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na 

data de 11.2.2015, em um cálculo simples, utilizando os índices de 

correção monetária fixados na sentença (TR até março de 2015 e IPCA-E, 

a partir de então) e os indexadores indicados pelo próprio exequente nas 

planilhas de fls. 124-125, o valor aproximado da verba não ultrapassaria o 

montante de R$ 1.281,20 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte 

centavos), o que faz concluir que o valor cobrado de R$ 1.348,02 (um mil, 

trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos) realmente possui 

excesso. Por fim, quanto à alegação do exequente, em sua manifestação 

à impugnação, de que a correção dever ser mantida pelo IPCA-E, 

verifica-se que o acórdão fixou a TR a partir de 30.6.2009 a 25.3.2015, 

seguida do IPCA-E, segundo se infere da decisão de fl. 110, de modo que 

não há falar em alteração desses índices, sob pena de ofensa à coisa 

julgada. Desta feita, restando configurado o excesso de execução 

apontado, acolho a impugnação, determinando, por conseguinte, seja o 

exequente intimado para apresentar nova planilha do débito, nos termos 

acima estabelecidos. Condeno o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito econômico 

obtido (excesso de execução), nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido para o 

serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, suspendo a 

cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até quando 

cessada a condição do autor de beneficiário (art. 98, § 3º, do 
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CPC).Apresentada a planilha e conferida pela contadoria judicial, em 5 

(cinco) dias, conclusos para homologação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 397036 Nr: 9791-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE PAULO PEROSO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LOUZICH DA SILVA - 

OAB:17532/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) . Não bastasse isso, verifica-se que o exequente também deixou de 

observar os critérios fixados na sentença quanto à atualização dos 

valores, uma vez que aplicou juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelo INPC, enquanto que a sentença foi clara ao 

estabelecer que “a correção monetária e os juros de mora devem ser 

calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.3.2015, sendo 

que, a partir de então, a correção monetária deverá incidir com base na 

variação do IPCA-E.”Desta feita, restando configurado o excesso de 

execução apontado, acolho a impugnação, determinando, por 

conseguinte, seja o exequente intimado para apresentar nova planilha do 

débito, observando os valores acima e os índices de juros e correção 

monetária fixados na sentença. Condeno o exequente ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do proveito 

econômico obtido (excesso de execução), nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º 

e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido 

para o serviço do profissional.Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo a cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 anos ou até 

quando cessada a condição do autor de beneficiário (art. 98, § 3º, do 

CPC).Apresentada a planilha e conferida pela contadoria judicial, em 5 

(cinco) dias, conclusos para homologação. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 239172 Nr: 565-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adevaldo Sena Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT 12.743

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEGRIA - OAB:9.996, 

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 (...) Desse modo, restando configurado o apontado excesso de 

execução, acolho a impugnação e, por consequência, determino a 

intimação do exequente para, em 15 (quinze) dias, juntar aos autos nova 

planilha atualizada do débito, nos moldes acima descritos. Condeno o 

exequente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor do proveito econômico obtido (excesso traduzido na 

diferença verificada entre os juros inicialmente aplicados e aqueles 

efetivamente devidos), nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, 

levando-se em conta a natureza da causa e o tempo exigido para o 

serviço do profissional.Juntada aos autos a nova planilha, à contadoria 

para aferição, em 5 (cinco) dias, vindo-me, após, conclusos para 

homologação do cálculo. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 436426 Nr: 4853-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FINANCIAMENTO DE 

VEICULOS E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, JULIANO GODOY DA SILVA, 

ALEXSANDRO SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANIA MARIA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA - OAB:6098, RENNAN DE MORAES RIBEIRO - OAB:21.039

 Visto...

Cite-se a parte executada pelo correio para, no prazo de 5 dias, pagar a 

dívida exequenda ou nomear bens à penhora (arts. 9º e 10 da Lei 

6.830/80), sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem 

para garantia do débito.

 Nomeando-se bens à penhora, ouça-se a parte exequente a respeito, no 

prazo de 5 dias. Havendo concordância, lavre-se o termo previsto no art. 

657 do Código de Processo Civil, que também será subscrito pela parte 

executada, iniciando o prazo para a propositura de eventuais embargos a 

partir da assinatura.

Não havendo pagamento nem nomeação de bens, proceda-se à penhora 

na forma disposta no art. 13 da referida lei, registrando-a na serventia 

imobiliária, independentemente do pagamento de custas ou outras 

despesas (art. 7º, IV), intimando-se, após, a parte devedora, através de 

publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto da 

penhora (art. 12), para, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

dias.

Inexistindo embargos, designe-se data e hora para hasta pública, 

observando-se a norma contida nos arts. 22 e seguintes da LEF, 

atualizando-se o valor da dívida e da avaliação 10 dias antes do 

parcelamento ou do leilão.

Defiro os benefícios do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil, 

deixando de fixar provisoriamente os honorários advocatícios, tendo em 

vista que estes já estão incluídos no valor inicial executado, conforme se 

observa do corpo da peça primeira.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 451454 Nr: 12517-92.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AUXILIADORA DE ASSUNÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em saneador,

 Em prosseguimento ao curso normal do processo, acolho o requerimento 

de produção de prova pericial médica e social formulado pela parte Autora 

à fl. 47.

Assim, passo a sanear o processo desde logo, nos termos do art. 357, I e 

II/CPC. Por não haver questões processuais pendentes a serem decididas, 

dou por saneado o processo, e fixo como ponto controvertido a 

comprovação de que a Requerente preenche os requisitos legais para 

fazer jus ao almejado benefício previdenciário.

Assim, com sustentáculo no art. 370 do CPC, entendo necessária a 

produção de prova pericial, razão pela qual, determino a realização de 

perícia médica e nomeio como Perito Judicial, o médico o dr. João Leopoldo 

Baçan, CRM 5753-MT, para realização de perícia para constatar eventual 

incapacidade da parte autora.

Outrossim, em consonância com o disposto na Resolução n. 127/2011, do 

CNJ, e levando-se em conta o grau de especialização do Sr. Perito, a 

complexidade dos trabalhos, bem como a dificuldade de encontrar 

profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, dado o 

pequeno valor que é atribuído, decorrente da defasagem dos valores 

previstos na Resolução n. 541/2007, do Conselho da Justiça Federal, o 

que tem trazido prejuízo às partes e à prestação jurisdicional, já que a 

maioria das ações envolvendo questões previdenciárias é demandada por 

idosos, que têm prioridade absoluta na tramitação dos feitos, mas 

considerando, por outro lado, o volume de demandas e a indicação do 

mesmo profissional, arbitrar os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), por considerá-los suficientes à realização dos 

trabalhos.

Considerando ainda, que a parte autora é beneficiária da Assistência 

Judiciária Gratuita, o pagamento dos honorários periciais só se dará após 

o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo; 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados. Decorrido o prazo, expeça-se certidão em favor do 

perito judicial, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para 
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cobrança junto a União em virtude da competência federal delegada (item 

2.18.11.1, da CNGC).

Intime-se o perito judicial, para indicar data e local da realização da perícia, 

sendo que a data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de 

intimar as partes.

Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da data 

agendada.

Cientifiquem-se os advogados das partes e intimem-se eventuais 

assistentes técnicos indicados.

O Dr. Perito deverá responder, minuciosamente, os quesitos formulados 

pelas partes, bem como os do juízo, o que passo a formular os quesitos 

do Juízo, nos seguintes termos:

a) A parte autora é incapacitada para a vida independente?

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou 

temporária?

Tendo em vista os quesitos apresentados pelo autor na inicial, bem como 

do réu nas fls. 48/50, deixo de intimar para apresentar os quesitos.

Devendo constar no laudo pericial o esclarecimento de divergência ou 

dúvida sobre a qual foi instaurada a pericia, cabendo intimação ao perito, 

bem como aos assistentes em caso de necessidade de maiores 

esclarecimentos (art. 477, §§ 2º e 3º, CPC).

 Determino, desde já, a intimação da Assistente Social para marcar data 

para a realização do estudo socioeconômico, num prazo mínimo de 30 

(trinta) dias.

Considerando os quesitos apresentados pelo autor na inicial, bem como do 

réu nas fls. 48/50, deixo de intimar para apresentar os quesitos.

Decorrido o prazo, com ou sem indicação de assistente técnico, 

certifique-se e intimem-se a Assistente Social para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

agendada para a elaboração do estudo psicossocial, respondendo aos 

quesitos formulados pelas partes.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 

433, parágrafo único, do CPC).

Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 223430 Nr: 3631-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES REPRESENTAÇÕES COM. LTDA 

(ANTIGA: ALVI COMÉRCIO UTIL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO MANOEL ALVES 

CORRÊA FILHO - OAB:7607/MT

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, 

perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de 

Dívida Ativa às fls. 08.

À fl. 68 a parte exequente pugnou pelo levantamento do valor bloqueado 

às fls. 56/59, e informa a satisfação integral do crédito exequendo.

 É a síntese.

 Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso 

do processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do 

presente feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Isto posto, DEFIRO o pedido de fl. 68, assim, expeça-se alvará para 

levantamento dos valores penhorados, conforme dados que deverá ser 

apresentado pelo executado.

Condeno o executado aos encargos processuais.

 Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

P. R. I.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 348982 Nr: 15043-03.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELEY FERREIRA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: ADRIANO LUCAS LEITE

Ré: ROSELEY FERREIRA DE CAMPOS

 Aberta a audiência, constatada a presença da Ré, e da vítima MILTON 

BENEDITO DA COSTA, bem como do Ministério Público, ausentes os 

demais. 1) O Advogado da Ré ligou informando que não poderá 

comparecer a audiência, pois está em Lucas do Rio Verde. A seguir, pela 

MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – REDESIGNO a Audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 10/09/2018 às 13h:30min. Intimem-se. 

Requisite-se. II – Saem os abaixo assinados devidamente intimados. Nada 

mais eu, ________ Karina Cristina Teixeira Ormond, estagiária Gabinete, o 

digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Ré: ROSELEY FERREIRA DE CAMPOS

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 537716 Nr: 8720-40.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO RENAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981, THIAGO RODRIGO DE BRITO MOTTA CARVALHO - 

OAB:24402/O

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520974 Nr: 1351-24.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANA JOSÉ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Santana José de Moraes Filiação: Darcilo Manoel de 

Moraes e Emiliana da Silva Moraes, data de nascimento: 25/07/1979, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), pedreiro, 

Endereço: Rua Ci, Q.38, L.03, Bairro: Jd. Paula I 2 Etapa, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:- Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de 

outubro de 2018, às 14h:30min, para o comparecimento do acusado, e 

nessa oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso 

o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do 

CPP.

Resumo da inicial:
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Decisão/Despacho:Ação Penal n. 520974

Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 64, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

67/68), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra SANTANA JOSE DE MORAES.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 14h30min, para 

o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520976 Nr: 150-60.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ARRUDA DA GLORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): ALEX ARRUDA DA GLÓRIA, Rg: 27611528 SSP MT 

Filiação: Adilei Marques de Arruda e Jovino Guia da Gloria, data de 

nascimento: 10/10/1993, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

convivente, serviços gerias, Endereço: Rua das Arueiras, Bairro: Eliane 

Gomes, Cidade: Várzea Grande-MT.

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de outubro de 2018, às 

14h:30min, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em 

não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 520976 Vistos etc. Pelo que se observa 

o acusado foi notificado por edital às fls. 40, apresentando por meio da 

Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 43 verso), não suscitando 

preliminares. Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e 

não sendo evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do 

art. 397 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ALEX ARRUDA DA 

GLORIA. Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 

14h30min, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em 

não comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas. Cite-se e intime-se apenas o acusado via 

edital. Notifique-se o MP. Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 515759 Nr: 22066-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): Luiz Henrique Oliveira Silva Filiação: Neri da Silva e 

Silvia Pires de Oliveira, data de nascimento: 23/04/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Miracema Quadra 29 

Casa 18, Bairro: Jardim Eldorado, Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de outubro de 2018, às 

14h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em 

não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o curso do 

prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 515759 - Vistos etc. Pelo que se 

observa o acusado foi notificado por edital às fls. 85, apresentando por 

meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 88/89), não 

suscitando preliminares. Assim, demonstrada a materialidade e os indícios 

de autoria e não sendo evidenciada nenhuma das causas de absolvição 

sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra LUIZ 

HENRIQUE OLIVEIRA SILVA. Designo a audiência para o dia 16 de outubro 

de 2018, às 14h, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecendo, será suspenso o processo e o 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo 

DESNECESSÁRIA a intimação das testemunhas. Cite-se e intime-se 

apenas o acusado via edital. Notifique-se o MP. Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 520970 Nr: 247-60.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VICENTE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Elias Vicente do Nascimento, Cpf: 04790956121, Rg: 

24155420 SSP MT Filiação: Pedro Vicente do Nascimento e Terezinha do 

Nascimento, data de nascimento: 04/05/1993, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), cuida de carros, Endereço: Morador de Rua, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:Para que compareça neste Juízo de Direito no dia 16 de outubrol 

de 2018, às 15h:00min, para o comparecimento do acusado, e nessa 

oportunidade, em não comparecimento do acusado, será suspenso o 

processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 520970

Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 41, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

48 verso), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ELIAS VICENTE DO 

NASCIMENTO.

Designo a audiência para o dia 16 de outubro de 2018, às 15h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 546056 Nr: 12964-12.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA MOREIRA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, em 01 dia, se 

manifeste acerca do pedido de revogação da prisão preventiva (fl. 

120/124).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 281686 Nr: 409-70.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELTON SOUZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAÍS GLAUCE ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Diante do trânsito em julgado da decisão colegiada (fl. 265), EXPEÇA-SE 

guia de execução definitiva nos termos do acórdão (fl. 201/206), 

REMETENDO-A a 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 514122 Nr: 21107-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação dos 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 427944 Nr: 26233-26.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOMIL FILHO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVOIsto posto, em consonância com o parecer ministerial, com 

fundamento no art. 89, §5º da lei 9.099/95, declaro EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOMIL FILHO DA COSTA.Após, com as 

cautelas de praxe e as anotações necessárias, REMETAM-SE os autos ao 

arquivo.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 346660 Nr: 13155-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CALDEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Sales de Freitas - 

OAB:MT 7.888

 Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime de 

adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que teria sido 

praticado pelo indiciado VALDIR CALDEIRA DA SILVA, em 16/06/2014.

Concluído o inquérito policial, adveio a notícia do falecimento do indiciado 

em 24/04/2017, razão pela qual, requer a ilustre representante do 

Ministério Público seja declarada extinta a sua punibilidade (fl. 142).

FUNDAMENTO. DECIDO.

Considerando que a responsabilidade penal tem caráter pessoal, 

constatado o falecimento do indiciado, devidamente comprovado por 

certidão de óbito (fl. 140-v), deve ser declarada extinta sua punibilidade, 

sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal, 

DECRETO a extinção da punibilidade do indiciado VALDIR CALDEIRA DA 

SILVA.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 519972 Nr: 24450-28.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUNIOR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, Cpf: 

04150256136, Rg: 17985528, Filiação: Lucio Silva de Almeida e Celia Silva 

de Almeida, data de nascimento: 25/06/1990, brasileiro(a), natural de 

Cuiaba-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 36924030. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita.ADVERTÊNCIA: O não cumprimento de 

qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Resumo da Inicial: VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por LETICIA CANDELARIA DA COSTA, nos termos do art. 18 da 

Lei 11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, 

em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III 

da CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção. Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 147, 

caput, do Código Penal, por parte do requerido JUNIOR CONCEIÇÃO DE 

ALMEIDA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006. Embora não deseje representar criminalmente contra o 

agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo 

Requerido. Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o 

Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 

penal. Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando: AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, 

SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No 

cumprimento do mandado, o oficial de justiça deverá explicar ao agressor 

que, por ora, apenas se trata de medida assecuratória protetiva, 

informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, em manifestação 

por intermédio de advogado, podendo aos seus motivos até mesmo levar a 

outra decisão, de forma que a sua atividade sensata, nos autos, será 

muito importante em prol de sua posição jurídica, inclusive, alertando-o de 

que no caso de descumprimento desta decisão poderá ser decretada a 

sua prisão preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras sanções 

penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de justiça que 

as diligências para cumprimento desta decisão, sejam realizadas com os 

benefícios do § único, do art. 14, da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do 

art. 212, do Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06). Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 
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Lei 11.340/06) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na 

Assistência Judiciária (Defensoria Pública), nos termos do art. 27 da Lei 

11.340/06. Oficie-se à autoridade policial informando-lhe sobre o 

deferimento, por meio desta decisão, do Pedido das medidas protetivas de 

urgência apresentado pela vítima, bem como para requisitar-lhe a remessa 

do respectivo Inquérito Policial no prazo legal, segundo exigência contida 

na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, 

do Código de Processo Penal, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06. Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista. Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones 

existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. INTIMEM-SE as partes. 

Notifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Várzea Grande-MT, 28 de novembro de 2017. Eduardo 

Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Despacho/Decisão: VISTOS ETCA defesa da vitima solicitoua expedição 

de oficio ao TRE/MT a fim delocalizar o endereçoatual da vitima.Em 

consulta do Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, acerca do endereço 

da vitima a consta como “eleitor não encontrado”, conforme extrato anexo. 

Entretanto, seguindo as orientações contidas no Manual do SIEL houve a 

mesma informação “eleitor não encontrado”, o que significa que a vitima 

não possui título ou há incongruências na grafia que impedem totalmente a 

identificação. Dessa forma, defiro o pedido de fls. dos autos e determino a 

expedição de oficio à concessionária Energisa, à empresa DAE e as 

operadorass de telefonia móvel Vivo,Claro e Tim,para que no prazo de 

cinco dias, informarem ao Juízo o endereço cadastrado da vitima. 

Intimem-se. Cumpra-se. Em cumprimento ao despacho de fls. 25, não foi 

possível a expedição de ofícios tendo em vista não constar nos autos o 

CPF da vítima, informação indispensável para localização da parte no 

sistema dos órgãos destinatários, dessa forma, nos termos do Enunciado 

43 do IX Fonavid - Natal, remeto os autos para expedição de Edital de 

Intimação ao réu JUNIOR CONCEIÇÃO DE ALMEIDA., da decisão 

concessiva da medida protetiva à vítima.

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, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 13 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533769 Nr: 6471-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCINHO PIRES DE CAMPOS, Cpf: 

03587646104, Rg: 18235468, Filiação: Lidia Maria de Campos e Leocardio 

Pires de Campos, brasileiro(a), convivente, ceramista. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  P r o c e s s o  C ó d i g o  5 3 3 7 6 9 B . O 

2018.121417VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por MEIRE MARIA DOS SANTOS, nos termos do art. 18 da Lei 

11.340/06, restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em 

obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da 

CF), segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da 

CF) e proteção.Extrai-se dos autos que a vítima sofreu, em tese, violência 

doméstica pelo cometimento, em tese do crime tipificado no artigo 129, §9°, 

do Código Penal, por parte do requerido MARCINHO PIRES DE CAMPOS, 

pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Embora não deseje representar criminalmente contra o 

agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo 

Requerido.Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o 

Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 

penal.Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 11.340/06). 

PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS 

FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 

(Quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 

11.340/06).PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A 

OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 

COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE FREQÜENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS 

FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar 

a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 

11.340/06).SEPARAÇÃO DE CORPOS, até ulterior decisão deste Juízo, art. 

22, II e art. 23, IV, da Lei Federal nº 11.340/06, c/c os arts. 1.562 do 

Código Civil/02 e art. 888, VI e 889, parágrafo único, da Lei Adjetiva 

Civil.RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DOS SEUS DEPENDENTES AO 

RESPECTIVO LAR E DOMICÍLIO, após o afastamento do agressor (art. 23, 

II, da Lei nº 11.340/06).PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA AO AGRESSOR PARA 

CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS DE COMPRA, VENDA E 

LOCAÇÃO DE PROPRIEDADE COMUM DO CASAL, devendo ser oficiado 

aos Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT (art. 24, II, 

e § único, art. 24 da Lei nº 11.340/06).ENCHAMIHAMENTO DA OFENDIDA E 

SEUS REPRESENTANTES/DEPENDENTES AO PROGRAMA OFICIAL OU 

COMUNITÁRIO DE PROTEÇÃO OU ATENDIMENTO (art. 23, I, da Lei nº 

11.340/06).No que tange o pedido de suspensão da posse/restrição do 

porte de armas do agressor, indefiro, pois não ficou comprovado que o 

requerido possui os mesmos. No que tange o pedido de restrição ou 

suspensão de visitas aos dependentes menores, indefiro, tendo em vista 

que não há informações de que as partes possuem filhos em comum.No 

que tange o pedido de prestação de alimentos provisionais ou provisórios 

de dois salários mínimos, indefiro, tendo a requerente que procurar os 

meios corretos para discutir o pedido em epigrafe.No que tange o pedido 

de afastamento da ofendida, sem prejuízo dos direitos relativos aos bens, 

guarda dos filhos e alimentos, indefiro, devido já ter sido deferido o 

afastamento do requerido.No que tange o pedido de restituição de bens 

indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, indefiro, pelo fato de 

que não ficou comprovado que o requerido praticou o fato em 

epigrafe.Com relação ao pedido de “prestação da caução provisória pelo 

agressor, por perdas e danos materiais decorrente da prática de violência 

doméstica e familiar contra a ofendida”, indefiro, uma vez que não há 

documentos hábeis a ponto de justificar o requerimento do pedido. No 

cumprimento do mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao 

agressor que, por ora, apenas se trata de medidas assecuratórias 

protetivas, informando-lhe ainda que, nos temos do artigo 24-A da Lei 

11.340/2006 (incluído pela Lei n. 13.641/2018), in verbis: “Descumprir 

decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta 

Lei: Pena: - detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos”, sem prejuízo 

de aplicação de outras sanções penais cabíveis. Fica, desde já, 

autorizado ao senhor oficial de justiça que as diligências para cumprimento 

desta decisão, sejam realizadas com os benefícios do § único, do art. 14, 

da Lei nº 11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo 

Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06).Comunique-se ao 

douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a 

ofendida para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria Pública), 

nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06.Oficie-se à autoridade policial 

informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta decisão, do Pedido 

das medidas protetivas de urgência apresentado pela vítima, bem como 

para requisitar-lhe a remessa do respectivo Inquérito Policial no prazo 

legal, segundo exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei 

Federal nº 11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, 

servindo este documento como próprio ofício a ser 

encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista que a 

urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos mandados 
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sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, também, 

que a Senhora Gestora conste nos mandados os telefones existentes das 

partes, com o objetivo de otimizar no momento do cumprimento feito pelo 

Senhor Oficial de Justiça.INTIMEM-SE as partes.Notifique-se o Ministério 

Público e a Defensoria Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais 

peças destes autos para o respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após 

arquivem-se.Várzea Grande-MT, 17 de abril de 2018.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 13 de agosto de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 441134 Nr: 7367-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:OAB/MT 9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARLOS PEIXOTO - 

OAB:22408/O, GERSON LEVY RABONE PALMA - OAB:18609

 Código: 441134

VISTOS ETC

Trata-se de ação de Divórcio Litigioso ajuizada por BENEDITO DA COSTA 

MARQUES em face de SIDINÉIA FAGUNDES SILVA DA CRUZ, conforme 

fatos narrados na inicial de fls. 04/08.

Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 09/13.

 Despacho inicial às fls. 14.

 Citado o réu as fls. 62.

 Realizada audiência de conciliação as partes pugnaram pela suspensão 

do feito, ante a possibilidade de acordo (fls. 37). Decurso de prazo fls. 38.

 Manifestação do autor pugnando pelo prosseguimento do feito (fls. 44).

Contestação as fls. 60/63. Impugnação as fls. 74/78 alegando que o casal 

contraiu matrimonio sob o regime de separação de bens.

 Decisão de declinuio de competência (fls. 79 e verso).

Manifestação do MPE ratificando o parecer de fls. 46, desnecessidade de 

intervenção o órgão ministerial, ante a ausência de incapazes (fls. 85).

É O RELATÓRIO

DECIDO

 Tendo em vista que as partes contraíram matrimônio em 21 de julho de 

2007, pelo regime de separação de bens, previsto no art. 1687 e 1688 do 

Código Civil, verifico que a certidão constante nos autos (fls. 13) está 

desatualizada, motivo pelo qual, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação das partes para que no prazo de 10 (dez) dias 

juntarem aos autos a certidão de casamento devidamente atualizada.

 Com a juntada da certidão, venhma os autos conclusoa para sentença.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 06 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 547631 Nr: 13860-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON MAIK ASSUNÇÃO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271, JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:23108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

21/22 designo audiência de conciliação para o dia 24 de outubro de 2018 

às 15 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 547631 Nr: 13860-55.2018.811.0002

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS SILVA BARBOSA - 

OAB:23.271, JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA - OAB:23108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 547631

VISTOS ETC

Trata-se de pedido de regulamentação de visitas com pedido de urgência 

em que o autor Emerson Maik Assunção Oliveira sustenta a 

impossibilidade de assistir a criança em decorrência do comportamento da 

requerida, pugnando ao final o deferimento da regulamentação de visitas 

para passar o dia dos pais (12 de agosto de 2018) com sua filha.

 Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 10/19.

 É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Assiste razão ao requerente pleitear a tutela de urgência diante dos fatos 

narrados.

 Com efeito, é preciso definir o direito de visita a ser exercido nos moldes 

permissivos autorizando o máximo de convivência paterna e materna com 

a criança já afligida pela lide processual.

Não obstante, tais informações, a prima facie, não há fatos 

desabonadores envolvendo o requerente, porquanto, não há 

verossimilhança das alegações a fim de demonstrar comportamento 

incompatível com a educação, segurança da criança.

É de salientar que as visitas, a partir de uma ótica constitucional, 

asseguram o direito recíproco de pais e de filhos à convivência, 

independentemente do relacionamento havido ou não entre os genitores. 

Dessa forma, a visitação caracteriza o direito dos filhos conviverem com o 

genitor não guardião, com o intuito de se fortalecer o vínculo afetivo entre 

eles. Deve preservar o melhor interesse do infante, que está acima do 

interesse dos genitores.

Verifico que nos autos de medidas protetivas – Código 54470 não houve 

por parte deste Juízo nenhuma restrição para que o genitor pudesse ter a 

convivência com sua filha.

 Entretanto, não havendo nos autos, elementos a fim de que possa implicar 

impedimento automático e imediato de um dos genitores à convivência da 

criança, é de rigor assegurar a ambos o convívio harmônico, regular e 

rotineiro da vida da criança.

Sendo assim, o requerido não pode ser privado da companhia da criança 

e desta da companhia do ente familiar e seus ascendentes e 

descendentes, no dia que celebra o dia dos pais, que ocorrerá dia 12 de 

agosto de 2018 em companhia de sua filha menor.

 Com efeito, o direito de visita, medida indispensável ao crescimento e 

desenvolvimento da criança, deve ser assegurado ao genitor não detentor 

do maior tempo com a criança justamente para que, tal convívio, possa 

minimizar eventual efeito, se comprovado, de alienação parental.

 A propósito, a visita pressupõe que visitador e visitado não estejam numa 

situação de presença permanente. É obvio: não se visita pessoa com 

quem se vive, e sim, alguém com a qual não se convive constantemente. A 

visita importa assim intermitência, intervalo, descontinuidade.

 Dá-se a visita no Direito de Família quando preexiste a guarda de um 

menor por outra pessoa. Quem tem a guarda não visita; faz visita quem 

não tem a guarda.

 Portanto, no caso em tela, estando à criança em companhia da genitora, 

ora requerida, ainda que de forma provisória, o genitor, ora requerido, 

possui o direito de visitá-la.

A propósito, a maior influência na criança vem de quem fica com ela nas 

horas de folga. Durante a semana, a criança volta da escola cansada e 

encontra a mãe que lhe dá alimentação e segurança. Mas a verdadeira 

iniciação cultural, a abertura para o mundo se faz nos dias de folga, 

quando a criança está disponível.

 Por isso é muito importante que a guardiã, ora requereida, não se restrinja 

às tarefas de "ordenador", reservando uma boa parte do tempo para as 

funções de orientação pedagógica, formação moral e religiosa, de 

educação e lazer.

 Não é por outro motivo que entendo recomendável a permanência 

alternada dos pais em fins de semana, feriados prolongados e férias.
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 Outrossim, a visita, entretanto, há de ser proveitosa para a formação do 

menor e não constituir-se numa mera presença física. Sendo um dos 

fatores da co-responsabilidade parental, a visita tem por escopo estreitar 

os laços de amizade entre o filho e a mãe visitadora.

 Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência:

 "Um dos objetivos da visita é o de fortalecer os laços de amizade entre os 

pais e os filhos, enfraquecidos pela separação do casal; é o de 

proporcionar aos últimos à assistência e o carinho daqueles; é o de 

minorar os efeitos nocivos impostos à prole com a separação definitiva 

dos genitores" (RJTJSP 22/204).

Destarte, levando em consideração os motivos acima, defiro a tutela de 

urgência e fixo o direito de visitas para o requerente EMERSON MAIK 

ASSUNÇÃO OLIVEIRA na seguinte fórmula: possuirá o direito de estar em 

companhia da criança ISABELLY ARINNY DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, em 

dois finais de semana, mensais e alternados, iniciando-se, para o 

requerente, em 11 de agosto de 2018 (sábado).

 Em consectário, o requerente poderá retirar à criança do lar maternal, 

sempre respeitando as medidas protetivas impostas nos autos Código 

544770 – em apenso, ainda que valendo-se de terceira pessoa (parente 

próximo), o qual já indicou a avó paterna Sra. CECILIA APARECIDA DA 

SILVA ASSUNÇÃO, a partir das 09h00 do sábado (11/08/2018) e 

devolvê-la às 18 horas do domingo, no lar maternal, cabendo, única e 

exclusivamente, à sua pessoa ou a algum familiar que indicar a 

responsabilidade pelo retirada e devolução do menor no lar maternal.

TENDO EM VISTA A URGÊNCIA DA MEDIDA, DETERMINO QUE A 

PRESENTE DECISÃO SIRVA DE MANDADO DE DEFERIMENTO DE TUTLEA 

DE URGÊNCIA

 Deverá o mandado ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça Plantonista, 

devendo entrar em contato com os advogados do autor: Dr. Douglas: 65- 

98132-5263 ou Dr. João Paulo – 65 – 99947-3733 , a fim que acompanhem 

o oficial de Justiça juntamente com a Avó paterna Sra. CECILIA 

APARECIDA DA SILVA ASSUNÇÃO para a retirada da criança do lar 

maternal partir das 09h00 do sábado (11/08/2018).

Determino segredo de justiça (art. 189, inciso II e parágrafo único, do 

NCPC) e concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil.

Tendo-se em vista o preenchimento dos requisitos essenciais, cite-se e 

intime-se a parte requerida para cumprir a presente decisão e comparecer 

a audiência de conciliação, a ser designada pela Secretaria, em 

conformidade com a pauta da conciliadora desta Vara Especializada, 

devendo a Sra. Gestor Judiciária cumprir nos termos do art. 695, 

parágrafo 1º , do NCPC.

 A citação será feita na pessoa do réu e deverá ocorrer com 

antecedência de 15 (quinze) dias da data designada para a audiência (art. 

695, parágrafos 2? e 3º, do NCPC).

Não havendo conciliação, fica desde já ciente o réu de que o prazo para 

apresentar defesa é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial começará a fluir 

a partir da data da referida audiência (art. 335, inciso I, do NCPC).

 Na audiência as partes deverão estar acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos, nos termos do art. 695, parágrafo 4º, do NCPC.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 10 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 318759 Nr: 15143-89.2013.811.0002

 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: WDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 318759

VISTOS ETC

Trata-se de ação de reconhecmento e dissolução de uniçao estável 

ajuizada por WANDERSON DE ARAUJO PEREIRA em face de ELAINE 

CRISTINA CARDOSO MAGALHÃES, conforme motivos narrados na inicial 

de fls. 04/06.

 Despacho raificando os atos processuais (fls. 28).

 Determinada a realização de emenda à inicial para juntar documenos 

comprobatórios da alegação do estado de hipossuficiencia jurídica, como 

exemplo: comprovante de declaracao de imposto de renda ou sua 

isenção, sob pena de indeferimento da peticao inicial. (fls.28)

A parte autora não cumpriu na íntegra o despacho de fls. 28, cnforme se 

vê às fls. 31.

 É O RELATÓRIO

DECIDO

Determinada a realização de emenda à inicial às fls. 28, a parte autora não 

cumpriu integralmente o comando judicial, motivo pelo qual, é de rigor 

indeferir a petição inicial.

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 320, 321, parágrafo único, e 

330, IV do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente processo, o 

que faço com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC/2015, e via de 

consequência determino o arquivamento do feito.

P.R I.C

 Várzea Grande, 16 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 310615 Nr: 6679-76.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT17.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9587

 Código: 310615

VISTOS ETC

Ante a certidão de fls. 391, ao arquivo provisório pelo prazo de um ano, 

até ulterior provocação da parte interessada.

 Decorrido o prazo, intime-se pessoalmente aparte auora, para no prazo 

de cinco dias, manifestar o interesse em prosseguir com o feito, sob pena 

de extinção do feito.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Várzea Grande, 16 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 539993 Nr: 9892-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:MT 15.547

 Código: 539993

VISTOS.

O Acusado apresentou Resposta Escrita e requereu a rejeição da 

denúncia (fls. 200/201).

Quanto ao pedido de rejeição da denúncia, verifico que a mesma atendeu 

os requisitos dos artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal, motivo 

pelo qual, REJEITO o pleito da defesa.

Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, 

designo para o dia 05 de Setembro de 2018 às 15h45min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do 

acusado.

Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e defesa do acusado 

(fl. 07).

 Requisite-se o acusado junto à Unidade Prisional onde se encontra preso.

 Intime-se a defesa constituída pelo acusado (fls. 196/197).

Ciência ao Ministério Público Estadual.

 Intimem-se.
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 Cumpra-se.

Várzea Grande, 13 de agosto de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 505184 Nr: 16499-80.2017.811.0002

 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: ODETE VIEIRA FERNANDES DA SILVA, SERGIO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:MT 8.354 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 505184

VISTOS ETC

Trata-se de ação de Divórcio Consensual ajuizada por ODETE VIEIRA 

FERNANDES DA SILVA em face de SERGIO DA SILVA, conforme motivos 

narrados na inicial de fls. 04/09.

Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 10/32.

 Determinada a realização de emenda à inicial nos seguintes termos: 

“juntando aos autos documentos que comprovem o alegado estado de 

hipossuficiência jurídica em nme de Sergio da Silva; instrumento de 

procuração outorgado por Sergio da Silva, bem como informar que está 

postulando o divórcio consensual em causa própria, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.” (fls. 33)

A parte autora não cumpriu a emenda da inicial, conforme certidão de fls. 

35.

 É O RELATÓRIO

DECIDO

Determinada a realização de emenda à inicial às fls. 33, a parte autora não 

cumpriu o comando judicial, motivo pelo qual, é de rigor indeferir a petição 

inicial.

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 320, 321, parágrafo único, e 

330, IV do CPC/2015, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o presente processo, o 

que faço com fundamento no art. 485, incisos I e IV do CPC/2015, e via de 

consequência determino o arquivamento do feito.

P.R I.C

 Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 423142 Nr: 706-83.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDAEL, JCP, BRDAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIANO LOURENÇO SANCHES 

- OAB:11333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do novo Código de Processo 

Civil e, por consequência, revogo a liminar concedida pela r. decisão de 

fls. 47/50.Sem prejuízo, condeno a parte autora a pagar multa de 2% (dois 

por cento) do valor corrigido da causa , reconhecendo que não se 

comportou de acordo com a boa fé, como preconizado no artigo 5º, caput, 

do Código de Processo Civil de 2015 , além de incidir na hipótese 

constante no artigo 80, inciso V, do mesmo diploma legal , isto é, o antigo 

artigo 17, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973, pois os 

representantes legais informaram que residiam na Comarca de Cuiabá/MT 

(fls. 16/17) quando em verdade o endereço era nesta Comarca de Várzea 

Grande/MT (fls. 108).Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta 

sentença e da respectiva certidão de trânsito em julgado para os autos do 

processo nº 5012-84.2015.811.0002 (Código 389467), mediante termo nos 

autos. Processo isento de custas e emolumentos, na forma da lei (artigo 

141, § 2º, da Lei nº 8.069/90).Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande, 07 de agosto de 2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 206876 Nr: 2157-59.2016.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAVID SEABRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4813, ROSANA DE B. B. P. ESPOSITO - OAB:4531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676

 Intimar o advogados da parte querelante: ROSANA B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB/MT 4531 e ANTONIO P. ESPÓSITO - OAB/MT 4813 e da parte 

querelada: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/MT 13.676, para 

audiência de INSTRUÇAO E JULGAMENTO no dia 08 de novembro de 

2018, as 15:30.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 206875 Nr: 2156-74.2016.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAVID SEABRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4813, ROSANA DE B. B. P. ESPOSITO - OAB:4531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676

 Intimar os advogados da parte querelante: ROSANA B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB/MT 4531 e ANTÔNIO P. ESPÓSITO - OAB/MT 4813 e da parte 

querelada: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/MT 13.676, para 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO no dia 08 de novembro de 

2018, as 15:30

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 206875 Nr: 2156-74.2016.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAVID SEABRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO P. ESPÓSITO - 

OAB:4813, ROSANA DE B. B. P. ESPOSITO - OAB:4531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:13676

 Intimar os advogados da parte querelante: ROSANA B. B. P. ESPÓSITO - 

OAB/MT 4531 e ANTÔNIO P. ESPÓSITO - OAB/MT 4813 e da parte 

querelada: THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB/MT 13.676, para 

audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO no dia 08 de novembro de 

2018, as 15h.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007371-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

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:

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007371-19.2017.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

ARARAS PANTANAL HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA Vistos. 1. 

Considerando que o autor informou o novo endereço dos requeridos (ID. 

12382209), com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de 

Conciliação, a ser realizada no dia 16/10/2018 às 14h:40min, consigne no 

mandado a advertência de que “O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado.” – (artigo 334, §8º, do CPC). 2. Consigne, também, 

que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009111-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LOPES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009111-12.2017.8.11.0002; AUTOR: REINALDO LOPES DE ABREU RÉU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Considerando o erro material constatado 

na data de audiência aprazada em ID. 14069880, procedo à retificação, 

passando a constar na decisão o que segue: “19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

04/10/2018, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).” 2. No mais, persiste tal como lançada. 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003395-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003395-67.2018.8.11.0002; AUTOR: TIAGO SOUZA SILVA RÉU: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 25/10/2018, às 

15h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

8. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 98 

do CPC. 9. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente 

da relação. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002475-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L M DA SILVA COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, quanto à Audiência 

de Conciliação, a ser realizada no dia 18/10/2018, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002525-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI ALVES MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002525-22.2018.8.11.0002; AUTOR: IRENI ALVES MAIA RÉU: BANCO 

BMG Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por IRENI ALVES MAIA, em face de BANCO BMG 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, 

que realizou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira 

requerida, com limite de crédito de R$- 1.828,00 (hum mil, oitocentos e 

vinte e oito reais). 3. Alega ainda que as prestações debitadas em sua 

folha do INSS são impagáveis, pois, já teria pagado 27 parcelas do 

contrato, totalizando R$- 1.825,02 e ainda deve a importância de R$- 

1.640,44. 4. Por esta razão, pugna pela concessão de tutela de urgência 

para que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento e, 

no mérito, requer a revisão dos contratos, declarando ilegais as cláusulas 

abusivas. 5. O feito veio concluso. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de 

Ação Revisional c/c pedido de Tutela de Urgência, promovida por IRENI 

ALVES MAIA, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 7. Pois bem. Preconiza o 

artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo 
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que o autor não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos 

acima citados. Conforme se dessume dos autos, o autor pretende, em 

sede de tutela, a suspensão dos descontos mensais do contrato sob o 

argumentando que os juros mensais devem ser fixados à base de 1% 

acrescido de correção monetária pelo índice do INPC. 9. Pois bem. Em 

análise aos autos, vejo que autor não desincumbiu de demonstrou a 

existência da probabilidade do direito invocado, não havendo nos autos 

informações de que me levem ao convencimento de que referidas taxas 

encontram-se em dissonância com a legislação em vigor, situação essa 

que somente será possível por ocasião do julgamento do mérito. 10. Neste 

esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do 

“perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência 

antecipada, indefiro o pedido liminar. 11. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 12. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 13. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 14. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 15. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 16. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 17. Defiro 

o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 18. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, em favor da 

autora, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 

19. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002954-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ALMEIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 18/10/2018, às 15h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003400-89.2018.8.11.0002

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:

EDSON RONEY NASCIMENTO (EXECUTADO)

SIRLEI BRAMBILLA (EXECUTADO)

COSTA NORTE COMERCIO DE PESCADO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 23/10/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002768-97.2017.8.11.0002

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:

ORIDES ANTONIO KLEIN (EXECUTADO)

 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 23/10/2018, às 15h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003794-33.2017.8.11.0002

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:

CRISTIANO ROSA SANTANA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003794-33.2017.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

CRISTIANO ROSA SANTANA Vistos . 1. Cite-se na forma requerida, 

consignando-se as advertências já proferidas nos autos. 2. Com fulcro no 

artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no 

dia 25/10/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de 

que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DECORART COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001552-67.2018.8.11.0002; REQUERENTE: DECORART COMERCIO DE 

MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c pedido 

de tutela de urgência para exibição de documentos, interposta por 

DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA em desfavor de 

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A, ambos qualificados os 

autos. 2. Recebo a inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 do Código de Processo Civil. 3. Citem-se os requeridos para, 

querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 
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4º, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 5. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 25/10/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 6. 

Consigne, também, que caso os requeridos não tenham interesse na 

autocomposição, deverão indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 7. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

9. No tocante à tutela pretendida, não merece acolhimento o pedido na 

medida em que os documentos que se pretende a exibição não guardam 

qualquer relação com a presente ação de cobrança, até porque não seria 

possível aditar a inicial com o fito de cobrar eventuais outros valores após 

a citação da parte adversa, devendo, se for o caso, intentar ação própria 

para reaver seu direito. 10. Quanto à inversão do ônus da prova, 

DEFIRO-O com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida, motivo pelo 

qual determino venha a instituição financeira juntar o contrato consorcial 

sob nº 661.127, cota 427, grupo 672. 11. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002662-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EVERTON DE ALMEIDA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002662-04.2018.8.11.0002; AUTOR: WESLEY EVERTON DE ALMEIDA 

RONDON RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 25/10/2018, às 

14h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

8. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 98 

do CPC. 9. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente 

da relação. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001771-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001771-80.2018.8.11.0002; AUTOR: MARCOS ANTONIO DA ROCHA 

RÉU: AYMORE Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c pedido de 

Tutela de Urgência, promovida por MARCOS ANTONIO DA ROCHA, em 

face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que realizou 

contrato de financiamento com a instituição financeira requerida 

objetivando a compra de um veículo Marca Fiat, Grand Siena, ano 

2013/2013. 3. Alega ainda que a instituição bancária apresenta valor 

superior ao contratado, repassando ao consumidor despesas da própria 

operação bancária, sem anuência do consumidor. 4. Por esta razão, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para proibir a inscrição do 

nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito e ainda interpor 

ação de busca e apreensão em desfavor do autor e, no mérito, requer a 

revisão dos contratos, declarando ilegais as cláusulas abusivas. 5. O feito 

veio concluso. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação Revisional c/c 

pedido de Tutela de Urgência, promovida por MARCOS ANTONIO DA 

ROCHA, em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 

7. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 8. No 

caso dos autos, vejo que o autor não conseguiu demonstrar o 

preenchimento dos requisitos citados. Conforme se dessume dos autos, o 

autor pretende, em sede de tutela, garantir que a requerida não venha a 

inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes e que ainda não 

venha interpor ação de busca e apreensão do veículo financiado. 9. Ora, 

o autor não trouxe qualquer elemento que caracterize a existência de 

perigo ou dano ou o risco ao resultado útil do processo, acaso o pedido 

seja analisado por ocasião do julgamento do mérito. 10. Ademais, no 

tocante ao pedido para que a ré se abstenha de interpor pedido de busca 

e apreensão do veículo, não há qualquer possibilidade de acolhimento, já 

que inexiste na legislação em vigor amparo para o seu deferimento, não 

sendo possível a proibição para que alguém faça ou deixe de fazer algo, 

senão em virtude de lei (CF, art. 5º, inciso XXXIX), sendo, pois, direito da 

parte reaver seu direito em ação que entenda pertinente, caso em que 

será lhe será oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. 

Neste esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e 

do “perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência 

antecipada, indefiro o pedido liminar. 12. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 14h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. 
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Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 16. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 18. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 19. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98 do CPC. 20. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008304-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LUDOVICO CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008304-89.2017.8.11.0002; AUTOR: JOANA LUDOVICO CORREIA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c 

pedido de Tutela de Urgência, promovida por ESPÓLIO DE JACY DE 

SOUZA CABRAL, em face de BANCO BRADESCO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que realizou 

contrato de financiamento com a instituição financeira requerida 

objetivando a compra de um veículo automotor, descrito nos autos. 3. 

Alega ainda que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 4. Por esta razão, pugna pela 

concessão de tutela de urgência para que haja de devolução do veículo 

apreendido ao requerente e, no mérito, requer a revisão dos contratos, 

declarando ilegais as cláusulas abusivas. 5. O feito veio concluso. É o 

relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação Revisional c/c pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por ESPÓLIO DE JACY DE SOUZA CABRAL, em face 

de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. 7. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo que o autor não 

conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos acima citados. 

Conforme se dessume dos autos, o autor pretende, em sede de tutela, a 

devolução do veículo apreendido, argumentando que já quitou o bem e que 

ainda tem crédito a receber da ré. 9. Em análise aos autos, vejo que autor 

não demonstrou a existência de probabilidade do direito invocado, na 

medida em que deixou de colacionar o comprovante de que o veículo 

realmente fora apreendido. 10. Ademais, necessário se faz a análise do 

mérito para aferir a existência de eventuais cláusulas contratuais 

abusivas. 11. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 12. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 16. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 19. Defiro 

o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 20. 

RETIFIQUE-SE a secretaria os registros do feito fazendo constar o nome 

de ESPÓLIO DE JACY DE SOUZA CABRAL no polo ativo, excluindo-se o 

nome de Joana Ludovico Correia. 21. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008304-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LUDOVICO CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008304-89.2017.8.11.0002; AUTOR: JOANA LUDOVICO CORREIA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c 

pedido de Tutela de Urgência, promovida por ESPÓLIO DE JACY DE 

SOUZA CABRAL, em face de BANCO BRADESCO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que realizou 

contrato de financiamento com a instituição financeira requerida 

objetivando a compra de um veículo automotor, descrito nos autos. 3. 

Alega ainda que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 4. Por esta razão, pugna pela 

concessão de tutela de urgência para que haja de devolução do veículo 

apreendido ao requerente e, no mérito, requer a revisão dos contratos, 

declarando ilegais as cláusulas abusivas. 5. O feito veio concluso. É o 

relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação Revisional c/c pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por ESPÓLIO DE JACY DE SOUZA CABRAL, em face 

de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. 7. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo que o autor não 

conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos acima citados. 

Conforme se dessume dos autos, o autor pretende, em sede de tutela, a 

devolução do veículo apreendido, argumentando que já quitou o bem e que 

ainda tem crédito a receber da ré. 9. Em análise aos autos, vejo que autor 

não demonstrou a existência de probabilidade do direito invocado, na 

medida em que deixou de colacionar o comprovante de que o veículo 

realmente fora apreendido. 10. Ademais, necessário se faz a análise do 

mérito para aferir a existência de eventuais cláusulas contratuais 

abusivas. 11. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 12. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 
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mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 16. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 19. Defiro 

o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 20. 

RETIFIQUE-SE a secretaria os registros do feito fazendo constar o nome 

de ESPÓLIO DE JACY DE SOUZA CABRAL no polo ativo, excluindo-se o 

nome de Joana Ludovico Correia. 21. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003703-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERTON CARLOS DE CAMPOS (EXECUTADO)

KAIO MARCELO TARGINO DE ASSIS (EXECUTADO)

BRASIL SELECTA COMERCIO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 

HORTIFRUTIGRANJEIROS 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435906 Nr: 16578-44.2014.811.0041

 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: WENDER COSTA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATOS - 

OAB:8920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que o requerido, em sua defesa, arguiu 

preliminares, devendo, assim, ser oportunizado ao autor o direito ao 

contraditório

2. Assim, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, 

manifestar-se acerca da contestação apresentada pela instituição 

financeira e, na sequência, venham-me os autos conclusos para 

deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304756 Nr: 373-91.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU JOÃO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:18017/A-MT

 Vistos.

..

1. Intime-se o novo patrono do requerido, para manifestar-se acerca dos 

cálculos de fls.170, no prazo de 5 cinco dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me os 

autos conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 430761 Nr: 1308-29.2016.811.0002

 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: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:13.950

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de fls. 130/135, considerando que já houve 

trânsito em julgado da sentença, conforme certidão de fls. 129-v.

2. Cumpre ressaltar que, efetivada a medida liminar e procedida a citação 

do requerido, o devedor não contestou os pedidos formulados na inicial, 

ocorrendo a sua revelia.

3. Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

cautelas de estilo.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281734 Nr: 451-22.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRAMIS DE OLIVEIRA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Revisão Contratual e Anulação de Cláusulas 

Ilegais c/c Consignação em Pagamento de Parcelas Atrasadas c/c liminar 

proposta por MIRAMIS DE OLIVEIRA GALVÃO em face do BANCO 

ITAUCARD S/A.

2. Com o trânsito em julgado (fls. 164), a parte autora vem aos autos 

requer o cumprimento de sentença (fls. 166/168).

3. Às fls. 170/171, a instituição financeira apresenta impugnação ao 

cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a inexigibilidade de título, 

eis que a parte autora requereu a execução de honorários sucumbenciais 

fixados na sentença, estes fixados EM FAVOR DO REQUERIDO.

4. Devidamente intimada, a parte autora manifestou-se às fls. 182/184 (e 

cálculo às fls. 185) pela rejeição da impugnação.

É o relatório.

Decido.

5. Pois bem. Em análise aos autos, denota-se que a sentença prolatada às 
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fls. 108/110, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, 

consequentemente, CONDENOU A PARTE AUTORA ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária.

6. Todavia, em razão do deferimento da justiça gratuita em favor da 

autora, o ônus fora suspenso.

7. Com efeito, a sentença prolatada nos autos foi mantida pelo E. Tribunal 

de Justiça por ocasião do recurso interposto pela autora.

8. Desta forma, considerando que a sentença não condenou a instituição 

financeira, ora requerida, não há que se falar em cumprimento de 

sentença dos honorários de sucumbência em favor da autora, posto que 

inexistentes.

9. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença e 

REVOGO a decisão de fls. 169.

10. No mais, considerando que já houve o trânsito em julgado do acórdão 

(fls. 164), remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de 

estilo.

11. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295282 Nr: 15506-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE MATOS GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 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, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343316 Nr: 10535-14.2014.811.0002

 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 SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACÁCIA EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503

 Vistos.

.

1. À secretaria para juntada de documentos.

2. Após, conclusos para deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348247 Nr: 14442-94.2014.811.0002

 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 VOLKSWAGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE MADALENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, Marcia Maria da Silva - OAB:128938/SP, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10.201/O OAB/MT

 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, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440065 Nr: 6829-52.2016.811.0002

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RIBEIRO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido do autor e passo a realizar a averbação da restrição 

judicial no prontuário do veículo indicado nos autos, através do sistema 

RENAJUD, conforme extrato em anexo, ainda, realizo a consulta do 

endereço pelo sistema INFOJUD, conforme extrato em anexo.

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 Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327271 Nr: 23598-43.2013.811.0002

 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): ARCANGELO FELIX DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA TOLEDO 

ARAÚJO - OAB:MT- 22.012

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 412840 Nr: 18242-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACÁCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Deixo de acolher o pedido de comunicação ao Cartório de Registro de 

Imóveis, postulado pelo autor às fls. 67/68, posto que já houve o 
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indeferimento do pedido liminar às fls. 55/56.

2. Ademais, o pedido do autor foge do objeto da ação, pretendido na 

inicial.

3. Cumpra-se a decisão retro, procedendo-se com a citação do requerido.

4. Às providências.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307732 Nr: 3667-54.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wanbier - 

OAB:14496A

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora proceda ao cadastramento da 

nova patrona da autora (fls. 292), procedendo-se às alterações de praxe, 

inclusive na capa dos autos.

2. Após, conclusos para sentença.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309187 Nr: 5183-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA, 

REINALDO CESAR FERNANDES

 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:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 350010 Nr: 15844-16.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem 

penhorados/arrestados.

2. Não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento 

no sentido de possibilitar o arresto pelo sistema Bacenjud, (REsp 

1240270/RS (2011/0042645-0, 2ª Turma do STJ, 15.04.2011), até o limite 

do débito indicado nos autos.

 3. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

4. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

5. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a promover o andamento do feito, no prazo 

acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do feito, nos termos 

do art. 485, § 1º do CPC.

6. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286204 Nr: 5390-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR URBANO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em tempo, verifico a existência de erro material na decisão retro.

2. Desta forma, determino a retificação do item 1 da citada decisão, a fim 

de fazer consignar o que segue:

"1. Em atenção ao AR acostado às fls. 91, no qual consta endereço 

diverso daquele indicado na exordial, determino a intimação pessoal do 

exequente, a fim de que manifeste seu 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

 Cod. Proc.: 7314 Nr: 13345-89.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FABIANO HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

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 CPC, defiro o 

pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o 

limite do débito indicado nos autos, via BACENJUD, nos termos do art. 854, 

do mesmo códex, conforme extrato da operação que ora se junta.

2. A par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

3. Desta forma, indique o credor, no prazo de 05 (cinco) dias, bens do 

devedor passíveis de penhora, e, em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o exequente a manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 237673 Nr: 17445-33.2009.811.0002

 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: SIDNEY RODRIGUES BICUDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSORCIO S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALVES TEIXEIRA - 

OAB:18512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231.747/SP, THAIS 

GALINDO DA SILVA - OAB:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de pedido do autor requerendo o cumprimento de sentença 

com relação aos honorários advocatícios, conforme pedido de fls. 

477/478.

2. Entretementes, conforme se verifica da decisão de fls. 469, item 5, tal 

pedido já fora indeferido, decisão esta não recorrida, operando, assim, a 

preclusão da matéria.

3. Assim, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias, observados os recolhimentos de eventuais 

custas processuais.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305075 Nr: 708-13.2013.811.0002

 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: ANTONIO LUIS ESPINOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIBRA S. A. - CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CREDIFIBRA S. A CRED FINAN INVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA RIBEIRO BEZERRA 

BARBOSA - OAB:12533, MILTON CHAVES LIRA - OAB:6330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Magalhães Medeiros 

- OAB:RS 60.702, VANESSA ESCOBAR PRESTES - OAB:65993

 Vistos.

.

1. Cuida-se de pedido do devedor (fls. 110) requerendo seja acolhida a 

tempestividade da impugnação apresentada às fls. 81/83, sob o 

argumento de que a publicação de sua intimação se deu no dia 14.03.2017 

e o protocolo da impugnação no dia 13.04.2017, postado na agência dos 

Correios (fls. 80vº).

2. Pois bem. Não encontro ensejos para reforma da decisão (fls. 106) que 

rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira.

 3. De uma análise acurada aos autos, denota-se, em verdade, que a 

instituição financeira foi intimada da decisão que determinou o 

cumprimento da obrigação, no dia 02.02.2017 (DJE nº 9952) e não no dia 

14.03.2017 conforme faz crer a requerida.

4. Apenas para fins de elucidação do assunto, verifico que a decisão 

publicada no dia 14.03.2017 (DJE nº 9977) intimou o autor para apresentar 

planilha atualizada do débito, não havendo qualquer intimação para 

manifestação do requerido.

5. Assim, considerando que o prazo para impugnação findou-se no dia 

16.03.2017, tendo o requerido interposto seu pedido somente no dia 

13.04.2017, deixo de acolher o pedido de reconsideração interposto às 

fls. 110.

6. Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que postule pelo que 

entender necessário para o deslinde da ação.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 262193 Nr: 852-55.2011.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ARNALDO PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:MT 11393, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/PB 1853- A, Henrique José Parada Simão - 

OAB:OAB/SP: 221.386

 Vistos.

1. Inicialmente, frisa-se que o presente cumprimento de sentença foi 

extinto em razão da satisfação integral da dívida, conforme fls. 184, sem 

condenação do executado em custas e honorários advocatícios, motivo 

pelo qual, resta prejudicado o pedido formulado às fls. 190/191.

2. Ademais, tendo em vista que o executado informou os dados da conta 

bancária às fls. 245 e 246, conforme determinado no item 7 da sentença 

de fls. 184, EXPEÇA-SE alvará em favor do causídico, comunicando-se à 

parte, pessoalmente, acerca da transferência realizada.

3. Após, considerando a certidão de trânsito em julgado (fls. 247), 

encaminhem-se os autos ao arquivo, com as baixas de estilo.

4. Intimem-se.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206295 Nr: 2266-93.2008.811.0002

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARIDA MARIA DE FIGUEIREDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM S/A, TERCEIRO 

SERVIÇO NOTARIAL DE REGISTO DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Vistos.

.

1. Em atenção ao pedido de fls. 231/232, determino a expedição de ofício 

ao 3º Cartório Notarial e Registro de Pessoas Naturais de Cuiabá-MT, 

solicitando informações sobre a existência de certidão de óbito da autora, 

observando-se os dados informados às fls. 231.

2. No mais, considerando a extinção do mandato conferido ao patrono da 

requerente, aguarde-se a informação do cartório de registro para 

verificação de eventuais herdeiros, para fins de substituição do polo ativo.

3. Por fim, procedam-se ao descadastramento dos patronos da autora, em 

razão do pedido de fls. 231/232.

4. Suspendo, por ora, o cumprimento da decisão de fls. 230.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 40000 Nr: 7757-28.2001.811.0002

 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: BB- FINANCEIRA S/A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDEMIR BRUGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que o exequente juntou aos autos a planilha de cálculo 

atualizada (fls. 152/155), determino o cumprimento integral da decisão de 

fls. 145.

2. Ademais, 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.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325000 Nr: 21388-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Uma vez atendido o pedido de fls. 69, consoante se vê às fls. 70vº, 

cumpra-se a secretaria a decisão de fls. 68, com URGÊNCIA, visto 

tratar-se de processo da meta 2 do CNJ.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 408115 Nr: 15662-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - 

OAB:210.137/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO 

- OAB:13.950

 Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de fls. 82/86, considerando que já houve 

trânsito em julgado da sentença, conforme certidão de fls. 66-v.

2. Cumpre ressaltar que, efetivada a medida liminar e procedida a citação 

do requerido, o devedor não contestou os pedidos formulados na inicial, 

ocorrendo a sua revelia.

3. Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

cautelas de estilo.

4. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352724 Nr: 17815-36.2014.811.0002

 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 ITAULEANSING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE ALVES DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 13.352, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032

 Vistos.

.

1. Acolho o pedido de gratuidade processuais postulado pela requerida.

2. Diante da recusa do requerido quanto ao pedido de desistência da ação 

formulado pelo autor, concedo a este o prazo de 15 (quinze) dias para 

que manifeste-se sobre a reconvenção e contestação apresentada pela 

requerida.

3. Anote-se a existência da reconvenção junto ao registro e autuação do 

feito.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256155 Nr: 14241-44.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JP UTILIDADE DOMESTICA LTDA ME, ROSANA 

CANDIDA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:MT 13.604-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Inicialmente, determino o cumprimento do item 1 da decisão de fls. 60, 

devendo a Secretaria da Vara providenciar a substituição do polo ativo, tal 

como requerido e já determinado.

2. Outrossim, concedo o prazo de 05 (cinco) para que o exequente 

apresente a planilha atualizada do débito, objetivando viabilizar a análise 

do pedido de arresto, considerando que os executados não foram citados.

3. Não obstante, determino a intimação do exequente, a fim de que se 

manifeste nos autos, no mesmo prazo acima assinalado, requerendo o 

que de direito, objetivando a citação dos executados.

4. Após, conclusos.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352061 Nr: 17363-26.2014.811.0002

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALEIXO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS 

- OAB:9454, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos.

1. Analisando 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. 64/68.

3. Pois bem, em se tratando de ação de Execução de Titulo Extrajudicial, 

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. Acerca das petições do exequente em fls. 83 e 86, postergo a análise 

da primeira peça para após a adequação do pedido pela Defensoria 

Pública e, em razão da segunda, conforme ressaltado pelo próprio 

exequente, não houve qualquer determinação do Juízo para a inclusão do 

nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, motivo pelo qual, 

não há que se falar em determinação para baixa.

6. Assim, não havendo providências a serem tomadas por este Juízo, 

aguarde-se o cumprimento das determinações supra e remetam-se 

conclusos.

7. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449730 Nr: 11744-47.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA ME (MT 

BRASIL), CLAUDINEY LORCA RODRIGUES, LUIZ ANTONIO PRADO 

GARCIA DE SOUZA, RAFAEL BASTOS BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que o processo não pode aguardar indefinidademente a 

localização da parte contrária para posterior apreciação do recurso 

interposto, ainda, em se tratando de processo extinto sem resolução do 

mérito por não atender os requisitos da inicial, determino a imediata 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281493 Nr: 208-78.2012.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEIDO DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:18728-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A fim de viabilizar a análise do pedido de iindisponibilidade financeira, 

concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que traga aos autos a 

planilha atualizada da divida.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 369570 Nr: 19114-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON APARECIDO CHAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.178 - A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 Vistos.

.

1. BANCO VOLKSWAGEN S/A, qualificada nos autos, propôs a presente 

ação de Busca e Apreensão, em face de ANDERSON APARECIDO 

CHAVES, também devidamente qualificado, visando à apreensão do bem 

descrito na exordial.

 2. As parte vieram aos autos informar que realizaram acordo extrajudicial 

pondo fim à presente demanda, pugnando sua homologação e 

consequente extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pelos patronos das 

partes, devidamente constituído nos autos.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição. Honorários conforme pactuado.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 255262 Nr: 13378-88.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO LUIZ TURMINA MAZZOCHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora certifique o eventual decurso de 

prazo do autor acerca da determinação exarada em fl 236.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325651 Nr: 22020-45.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU LEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERVAL DO AMARAL FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA SOUZA DE 

OLIVEIRA - OAB:24551/O

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 (cinco)dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417787 Nr: 20881-87.2015.811.0002

 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: ACÁCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA, 

GRANJA FIGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICRO 

EMPREENDEDORES DA BAIXADA CUIABÁ-SICOOB INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 Vistos.

.

1. Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze) dias, justificando-as.

2. Deixo de acolher o pedido de comunicação ao Cartório de Registro de 

Imóveis, postulado pelo autor às fls. 240, posto que tal pedido já fora 

objeto de apreciação às fls. 63, por ocasião do indeferimento da liminar.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 440451 Nr: 6994-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FATIMA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 

7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do julgamento prejudicado do Agravo de Instrumento que aportou 

ao feito em fls. 100/101.

2. Remeta-se o processo ao arquivo, vez que deferida a suspensão.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320145 Nr: 16527-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR URBANO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCOCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 05 dias, sob pena, de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 263730 Nr: 3021-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/RO 5.258
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 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, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271452 Nr: 12357-43.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. FERNANDES ME, APARECIDA SANTOS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se o cessionário para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos a relação de créditos cedidos em seu favor, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, para dar o regular prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia do patrono, intime-se o autor pessoalmente para que 

em prazo igual pugne pelo que entender necessário, sob pena extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3590 Nr: 762-38.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIONDIR MARÇAL DE QUEIROZ - ME, 

ARIONDIR MARÇAL DE QUEIROZ, GILDA BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT, JOTABAIRU FRANISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifica-se que os executados foram citados 

por edital.

2. Desta forma, nomeio curador especial o ilustre representante da 

Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe o 

art. 72, II, do Código de Processo Civil.

3. Remetam-se os autos com carga para apresentação de defesa, por 

meio do competente Embargos a Execução.

4. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387256 Nr: 3473-83.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO TUIUIU LTDA ME, REMI ANTONIO 

FARENZENA, CLEITON FARENZENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E, MARCO ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido do exequente de fl. 87, vez que os veiculos possuem 

restrições sob seus gravames, subentendendo-se que os executados 

são meros possuidores, não detendo a posse plena dos bens,

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.: 283311 Nr: 2160-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI VALENTIN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:OAB/MT 11.054 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A fim de viabilizar a análise do pedido de iindisponibilidade financeira, 

concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que traga aos autos a 

planilha atualizada da divida.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 208959 Nr: 4727-38.2008.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO BRANCO MAD PORTAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Vistos.

.

1. Concedo novo e darradeiro prazo de 15 (quinze) dias à instituição 

financeira, para que anexe aos autos os contratos descritos no item 8 do 

pedido de fls. 422, sob pena de ser adotada as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja 

exibido (CPC, art. 400, parágrafo único).

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 347979 Nr: 14249-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON APARECIDO CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 Vistos.

.

1. ANDERSON APARECIDO CHAVES qualificado nos autos, propôs a 

presente ação de Busca e Apreensão em face de BANCO VOLKSWAGEN 

S/A, também devidamente qualificado, visando à apreensão do bem 

descrito na exordial.

 2. As parte vieram aos autos informar que realizaram acordo extrajudicial 

pondo fim à presente demanda, pugnando sua homologação e 

consequente extinção do feito.

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pelo patrono do autor 

e, quanto ao requerido, vejo que seu patrono apôs sua assinatura termo 

de acordo, nos autos de busca e apreensão em apenso, de modo que, 

reputo como válida também para este processo. Consigno que o acordo 

realizado em ambos os feitos foram reprografados em duas vias idênticas.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 
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acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Sem custas. Honorários conforme pactuado.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11621 Nr: 499-40.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR CASSOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU F. NUNES - 

OAB:4.903/MT

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente traga aos 

autos cópia das matrículas dos imóveis indicados (fls. 239), objetivando 

comprovar que são de propriedade do executado, viabilizando a análise 

do pedido de fls. 246.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o exequente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, 

sob pena extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307827 Nr: 3767-09.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA, 

REINALDO CESAR FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o depósito da diligência pela parte exequente, expeça-se 

o mandado de citação dos executados.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 306849 Nr: 2669-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORÍFICO ZILLI LTDA - EPP, VALDECI 

RODRIGUES DOS SANTOS, RICARDO ZILIANI MARQUES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. 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. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 256273 Nr: 14006-77.2010.811.0002

 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): ARNALDO LUIZ TURMINA MAZZOCHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610 MT

 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, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção (art. 485, § 1º do CPC).

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297878 Nr: 18353-85.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE SABOR G LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do 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.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 28467 Nr: 10853-51.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JÚNIOR, 

CEZALPINO MENDES TEXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE ARAUJO E 

SILVA - OAB:4208-A/MT

 Vistos.

1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença onde os 

devedores, devidamente intimados, quedaram-se inertes acerca da 

indisponibilidade financeira levada a efeito, conforme se verifica em 

certidão de fl. 347.

2. Desta feita, CONVERTO a indisponibilidade financeira em penhora, nos 

termos do artigo 854, § 5º do Código de Processo Civil.

3. Expeça-se o alvará para a transferência dos valores bloqueados na 

conta informada em fl. 349.

4. No mais, satisfeita integralmente a dívida, a extinção do feito é medida 

que se impõe.

 5. Assim, 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. Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 267517 Nr: 6306-16.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A, Fabio Moreira Pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MS- 7161

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, sob pena de 

arquivamento, manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º 

Instância.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001552-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DECORART COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT0004903A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA Dados do processo: Processo: 

1001552-67.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 52.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PETIÇÃO (241). Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DECORART COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - 

ME Parte Ré: REQUERIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) Nome: BB ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S.A. Endereço: BANCO DO BRASIL (SEDE I), SBS , 

QUADRA 02, BLOCO E 5º ANDAR, BAIRRO:SETOR BANCÁRIO SUL, 

BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-900 Senhor(a): REQUERIDO: BB 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. A presente carta, referente ao 

feito acima identificado, tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo do despacho ao 

final transcrito e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) 

como parte integrante desta carta, para responder, caso queira, a ação, 

bem como INTIMÁ-LO da audiência de Conciliação designada para o dia 25 

de outubro de 2018, às 14h40mim. DESPACHO/DECISÃO: EM ANEXO 

ADVERTÊNCIAS: 1. Prazo: O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da audiência de conciliação ou de mediação. Esse prazo será 

contado EM DOBRO, caso trate-se de litisconsortes com procuradores 

distintos (Art. 229 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e contado em QUÁDRUPLO, caso o requerido seja a Fazenda 

Pública ou o Ministério Público (Art. 180 do CPC). 2. Caso não seja 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora na petição inicial, sendo decretada a REVELIA. (Art. 307 

do CPC).3.Caso o réu não tenha interesse na auto composição, deverá 

indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 4. O 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). VÁRZEA GRANDE, 14 de agosto de 

2018. Atenciosamente, ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009111-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LOPES DE ABREU (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009111-12.2017.8.11.0002; AUTOR: REINALDO LOPES DE ABREU RÉU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Considerando o erro material constatado 

na data de audiência aprazada em ID. 14069880, procedo à retificação, 

passando a constar na decisão o que segue: “19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

04/10/2018, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC).” 2. No mais, persiste tal como lançada. 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003395-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SOUZA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003395-67.2018.8.11.0002; AUTOR: TIAGO SOUZA SILVA RÉU: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 25/10/2018, às 

15h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

8. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 98 

do CPC. 9. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente 

da relação. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002525-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENI ALVES MAIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT0010168A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002525-22.2018.8.11.0002; AUTOR: IRENI ALVES MAIA RÉU: BANCO 

BMG Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por IRENI ALVES MAIA, em face de BANCO BMG 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, 

que realizou contrato de cartão de crédito com a instituição financeira 

requerida, com limite de crédito de R$- 1.828,00 (hum mil, oitocentos e 

vinte e oito reais). 3. Alega ainda que as prestações debitadas em sua 

folha do INSS são impagáveis, pois, já teria pagado 27 parcelas do 

contrato, totalizando R$- 1.825,02 e ainda deve a importância de R$- 

1.640,44. 4. Por esta razão, pugna pela concessão de tutela de urgência 

para que sejam suspensos os descontos em sua folha de pagamento e, 

no mérito, requer a revisão dos contratos, declarando ilegais as cláusulas 

abusivas. 5. O feito veio concluso. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de 

Ação Revisional c/c pedido de Tutela de Urgência, promovida por IRENI 

ALVES MAIA, em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 7. Pois bem. Preconiza o 

artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo 

que o autor não conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos 

acima citados. Conforme se dessume dos autos, o autor pretende, em 

sede de tutela, a suspensão dos descontos mensais do contrato sob o 

argumentando que os juros mensais devem ser fixados à base de 1% 

acrescido de correção monetária pelo índice do INPC. 9. Pois bem. Em 

análise aos autos, vejo que autor não desincumbiu de demonstrou a 

existência da probabilidade do direito invocado, não havendo nos autos 

informações de que me levem ao convencimento de que referidas taxas 

encontram-se em dissonância com a legislação em vigor, situação essa 

que somente será possível por ocasião do julgamento do mérito. 10. Neste 

esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do 

“perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência 

antecipada, indefiro o pedido liminar. 11. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 12. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 13. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 14h40min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 14. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 15. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 16. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 17. Defiro 

o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 18. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova, em favor da 

autora, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 

19. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002954-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DE ALMEIDA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT0017992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002954-86.2018.8.11.0002; REQUERENTE: GONCALINA DE ALMEIDA 

ROSA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Trata-se de ação 

Revisional de Contrato c/c Nulidades de Cláusulas Contratuais c/c 

Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada para exclusão do nome da autora dos órgãos de 

crédito, promovida por GONÇALINA DE ALMEIDA ROSA, em face de 

BANCO ITAÚ S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. 

Assevera a autora que é consumidora dos serviços prestados pela 

instituição financeira ora requerida, que utiliza o cartão de crédito nº 4220 

0503 1389 3902. Afirma que inobstante as dificuldades financeiras, 

procedeu a uma série de pagamentos com o intuito de quitar seus débitos, 

todavia, não conseguiu haja vista as taxas de juros exorbitantes, somadas 

a administração unilateral do saldo devedor. 3. Por esta razão, propôs a 

presente demanda para que, em caráter de tutela antecipada, seja 

determinada à parte requerida que proceda à exclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, no mérito, julgada procedente a presente 

demanda, declarando nulas as clausulas abusivas, declarar quitado o 

débito, seja condenada ao pagamento da repetição do indébito e a 

indenização por danos morais. 4. Os autos vieram-me conclusos. É o 

relatório. Decido. 5. Trata-se de ação Revisional de Contrato c/c Nulidades 

de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais, com pedido 

de tutela de urgência com natureza antecipada, promovida por 

GONÇALINA DE ALMEIDA ROSA, em face de BANCO ITAÚ S/A, conforme 

relatório acima. 6. A autora, em sede de inicial, pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para que seu nome seja excluído dos órgãos de 

proteção ao crédito. 7. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. 8. No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Ocorre que os 

valores dispostos no extrato do SPC diferem daqueles informados no 

boleto para pagamento do débito. 9. Ou seja, o cadastro de inadimplentes 

possui como anotações os valores R$ 6.586,96 e R$ 1.848,36, sendo que 

os boletos para pagamento constam R$ 5.105,89 e R$ 10.785,19, assim, 

considerando que as divergências apontadas, por ora, não vislumbro a 

possibilidade no deferimento da medida. 10. Ainda, em sede de cognição 

sumária, por não verificar qualquer ato ilícito praticado pela instituição 

financeira. 11. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 12. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 18/10/2018, às 15h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 16. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 17. Apresentada contestação com preliminares ou 
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novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 18. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

19. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face 

da parte requerida. 20. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos 

termos do art. 98 do CPC. 21. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001761-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CAMARGO DE MORAES SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001761-36.2018.8.11.0002; AUTOR: RAQUEL CAMARGO DE MORAES 

SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Produção Antecipada de Provas interposta por RACHEL CARMARGO DE 

MORAES SANTOS em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, requerendo a 

exibição do documento consubstanciado no contrato de empréstimo 

financeiro realizado com a ré. 2. Recebo a emenda à inicial apresentada 

pelo autor no ID. 13047882, posto que preenche os requisitos dos arts. 

319 e 320 do Código de Processo Civil. 3. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação ou apresentar o documento 

informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 8. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 23/10/2018, às 14h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 8. Defiro a gratuidade processual em 

favor do autor, nos termos do art. 98 do CPC. 9. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001786-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001786-49.2018.8.11.0002; AUTOR: JANAINA RIBEIRO DA SILVA RÉU: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Produção Antecipada de Provas interposta por JANAÍNA RIBEIRO 

DA SILVA em desfavor de CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES, 

requerendo a exibição do documento consubstanciado no contrato de 

empréstimo financeiro realizado com a ré. 2. Recebo a emenda à inicial 

apresentada pelo autor no ID. 13048108, posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 3. Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar a presente ação ou apresentar o documento 

informado na inicial, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

será a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 4. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 5. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 23/10/2018, às 14h40min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 6. Consigne, também, que caso 

o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 7. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 8. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento 9. Defiro a gratuidade processual em 

favor do autor, nos termos do art. 98 do CPC. 10. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002768-97.2017.8.11.0002

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:

ORIDES ANTONIO KLEIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002768-97.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ORIDES ANTONIO KLEIN Vistos. . 1. Recebo a emenda à 

inicial posto que preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. 2. Citem-se os requeridos para, querendo, contestarem a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão 

de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a 

advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com 

fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 23/10/2018, às 15h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso 
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os requeridos não tenham interesse na autocomposição, deverão indicar, 

por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 7. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003794-33.2017.8.11.0002

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:

CRISTIANO ROSA SANTANA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003794-33.2017.8.11.0002; AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: 

CRISTIANO ROSA SANTANA Vistos . 1. Cite-se na forma requerida, 

consignando-se as advertências já proferidas nos autos. 2. Com fulcro no 

artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no 

dia 25/10/2018, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de 

que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 3. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002662-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY EVERTON DE ALMEIDA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002662-04.2018.8.11.0002; AUTOR: WESLEY EVERTON DE ALMEIDA 

RONDON RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo 

legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a 

hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com 

o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. 

Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do artigo 344 do 

Código de Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, 

designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 25/10/2018, às 

14h00min, consignando no mandado a advertência de que “o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, 

§8º, do CPC). 5. Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

8. Defiro a gratuidade processual em favor do autor, nos termos do art. 98 

do CPC. 9. No tocante à inversão do ônus da prova, DEFIRO o pedido, com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, eis que a autora é a parte hipossuficiente 

da relação. 10. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001771-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001771-80.2018.8.11.0002; AUTOR: MARCOS ANTONIO DA ROCHA 

RÉU: AYMORE Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c pedido de 

Tutela de Urgência, promovida por MARCOS ANTONIO DA ROCHA, em 

face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTOE INVESTIMENTO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que realizou 

contrato de financiamento com a instituição financeira requerida 

objetivando a compra de um veículo Marca Fiat, Grand Siena, ano 

2013/2013. 3. Alega ainda que a instituição bancária apresenta valor 

superior ao contratado, repassando ao consumidor despesas da própria 

operação bancária, sem anuência do consumidor. 4. Por esta razão, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para proibir a inscrição do 

nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito e ainda interpor 

ação de busca e apreensão em desfavor do autor e, no mérito, requer a 

revisão dos contratos, declarando ilegais as cláusulas abusivas. 5. O feito 

veio concluso. É o relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação Revisional c/c 

pedido de Tutela de Urgência, promovida por MARCOS ANTONIO DA 

ROCHA, em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, conforme relatório acima. 

7. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 8. No 

caso dos autos, vejo que o autor não conseguiu demonstrar o 

preenchimento dos requisitos citados. Conforme se dessume dos autos, o 

autor pretende, em sede de tutela, garantir que a requerida não venha a 

inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes e que ainda não 

venha interpor ação de busca e apreensão do veículo financiado. 9. Ora, 

o autor não trouxe qualquer elemento que caracterize a existência de 

perigo ou dano ou o risco ao resultado útil do processo, acaso o pedido 

seja analisado por ocasião do julgamento do mérito. 10. Ademais, no 

tocante ao pedido para que a ré se abstenha de interpor pedido de busca 

e apreensão do veículo, não há qualquer possibilidade de acolhimento, já 

que inexiste na legislação em vigor amparo para o seu deferimento, não 

sendo possível a proibição para que alguém faça ou deixe de fazer algo, 

senão em virtude de lei (CF, art. 5º, inciso XXXIX), sendo, pois, direito da 

parte reaver seu direito em ação que entenda pertinente, caso em que 

será lhe será oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa. 11. 

Neste esteio, diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e 

do “perigo do dano”, necessários à concessão da tutela de urgência 

antecipada, indefiro o pedido liminar. 12. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 
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4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 14h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 16. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 18. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 19. Defiro o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do 

art. 98 do CPC. 20. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008304-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA LUDOVICO CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT0020429S (ADVOGADO)

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008304-89.2017.8.11.0002; AUTOR: JOANA LUDOVICO CORREIA RÉU: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional c/c 

pedido de Tutela de Urgência, promovida por ESPÓLIO DE JACY DE 

SOUZA CABRAL, em face de BANCO BRADESCO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que realizou 

contrato de financiamento com a instituição financeira requerida 

objetivando a compra de um veículo automotor, descrito nos autos. 3. 

Alega ainda que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 4. Por esta razão, pugna pela 

concessão de tutela de urgência para que haja de devolução do veículo 

apreendido ao requerente e, no mérito, requer a revisão dos contratos, 

declarando ilegais as cláusulas abusivas. 5. O feito veio concluso. É o 

relatório. Decido. 6. Trata-se de Ação Revisional c/c pedido de Tutela de 

Urgência, promovida por ESPÓLIO DE JACY DE SOUZA CABRAL, em face 

de BANCO BRADESCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, 

conforme relatório acima. 7. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que 

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. 8. No caso dos autos, vejo que o autor não 

conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos acima citados. 

Conforme se dessume dos autos, o autor pretende, em sede de tutela, a 

devolução do veículo apreendido, argumentando que já quitou o bem e que 

ainda tem crédito a receber da ré. 9. Em análise aos autos, vejo que autor 

não demonstrou a existência de probabilidade do direito invocado, na 

medida em que deixou de colacionar o comprovante de que o veículo 

realmente fora apreendido. 10. Ademais, necessário se faz a análise do 

mérito para aferir a existência de eventuais cláusulas contratuais 

abusivas. 11. Neste esteio, diante da ausência simultânea da 

“probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, necessários à concessão 

da tutela de urgência antecipada, indefiro o pedido liminar. 12. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação 

ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer 

parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 14. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/10/2018, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na auto 

composição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 

334, §5º, CPC). 16. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 19. Defiro 

o benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 20. 

RETIFIQUE-SE a secretaria os registros do feito fazendo constar o nome 

de ESPÓLIO DE JACY DE SOUZA CABRAL no polo ativo, excluindo-se o 

nome de Joana Ludovico Correia. 21. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 

 

PORTARIA Nº 407/2018-GRHFC 

 

A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CUIABÁ, no uso de suas atribuições 

legais, com fundamento nos artigos 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro de 1985 

(COJE), bem como nas orientações e determinações da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça 

do Estado de Mato Grosso, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão judiciário do mês de 

SETEMBRO/2018, nos termos do Provimento n.º 10/2016-CM, de 06/05/2016;  

 

CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as audiências de custódia, nos 

finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer expediente normal, 

competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos necessários ao 

cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, § 5º, do Provimento n.º 1/2017-

CM, de 18/01/2017;  

 

CONSIDERANDO os afastamentos dos Magistrados Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior 

– Juiz da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública e Dr. Roberto Teixeira Seror - Juiz da 5ª Vara Esp. da 

Fazenda Pública, no período de 17 a 19 de Setembro de 2018, conforme consta no expediente 

CIA nº. 0061262-41.2018.8.11.0000; 

 

CONSIDERANDO a permuta entre os Magistrados Dr. Gilperes Fernandes da Silva, Juiz da 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões e Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, Juiz da 4ª 

Vara Especializada de Fazenda Pública, conforme consta no expediente CIA nº. 0063738-

52.2018.8.11.0000; 

 

RESOLVE: 

 

ART. 1.º Estabelecer a ESCALA de Plantão Judiciário dos finais de semana e feriados do Polo 

Cuiabá, bem como do plantão semanal da Comarca de Cuiabá, no mês de Setembro de 2018, das 

áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

  

ÁREA CÍVEL 

 

Das 19:01h do dia 31/08/2018 até as 11:59h do dia 06/09/2018 

Juiz(a): Dr. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR 

 Juízo da Vara Esp. em Ação Pública e Popular 

Gestor: SIRLENE RODRIGUES MACHADO GIMENEZ 

 Telefone(s): 3648-6415 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES 

  Telefone(s): 99661-5015 

WILSON WAGNER PEREIRA C. DE SOUZA 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 
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Das 19:01h do dia 06/09/2018 até as 11:59h do dia 14/09/2018 

Juiz(a): Dr. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

 Juízo da 3ª Vara Esp. de Fazenda Pública 

Gestor: CIRLEI INÊS CRESTANI 

 Telefone(s): 3648-6508 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: ADELMÍCIO BENEDITO DOS SANTOS 

  Telefone(s): 99661-5015 

HERDELICE CRUZ DO NASCIMENTO 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 19:01h do dia 14/09/2018 até as 11:59h do dia 21/09/2018 

Juiz(a):    Drª. FLÁVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS 

                                                Juízo da Vara de Execução Fiscal 

Gestor:     EDUARDO JOSÉ GRAÇA DA COSTA 

 Telefone(s): 3648-6733 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: ERINALDO DE SOUZA MIRANDA 

 Telefone(s): 99661-5015 

 LICIANA APARECIDA TADAIESKI RODRIGUES 

 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              ELIAS GOMES FERREIRA 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 19:01h do dia 21/09/2018 até as 11:59h do dia 28/09/2018 

Juiz(a):    Dr. GILPERES FERNANDES DA SILVA 

                                                Juízo da 4ª Vara Esp. de Família e Sucessões 

Gestor:     MARIA SANTANA DE SOUZA 

 Telefone(s): 3648-6475 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: MAURÍCIO SILVA SANTOS 

 Telefone(s): 99661-5015 

 ELIETE GOMES RONDON FARIA 

 Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:              SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 19:01h do dia 28/09/2018 até as 11:59h do dia 01/10/2018 

Juiz(a): Dr. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

 Juízo da 5ª Vara Esp. de Fazenda Pública 

Gestor: JUIRDES MARIA SILVA SANTOS 

 Telefone(s): 3648-6526 / 99948-8823 

Oficiais de Justiça: JÚLIO ORIOVALDO FERREIRA LOPES 

  Telefone(s): 99661-5015 

MANOELA VITAL RODRIGUES 

Telefone(s): 99251-5661 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

ÁREA CRIMINAL 
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Das 19:01h do dia 31/08/2018 até as 11:59h do dia 06/09/2018 

Juiz(a):    Dr. MARCOS FALEIROS DA SILVA  

                                                 Juízo da 7ª Vara Criminal 

Gestor:     ROSEVETE DOS SANTOS MACIEL TEIXEIRA 

 Telefone(s): 3648-6295 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:                  RONALDO ALVES CORREA 

 Telefone(s): 99642-8737 

 KLEBER DOS SANTOS MAGALHÃES 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 19:01h do dia 06/09/2018 até as 11:59h do dia 14/09/2018 

Juiz(a):    Dr. JEVERSON LUIZ QUINTEIRO 

                                                Juízo da 2ª Vara Esp. Violência Dom. e Fam. Contra a Mulher 

Gestor:     THAYS MACHADO 

 Telefone(s): 3648-6615 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:  THAIS SOARES COELHO LOURENÇO 

 Telefone(s): 99642-8737 

 ADEMILTON BATISTA GOMES 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   ELIAS GOMES FERREIRA 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 19:01h do dia 14/09/2018 até as 11:59h do dia 21/09/2018 

Juiz(a):    Drª. RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA 

                                                Juízo da 9ª Vara Criminal 

Gestor:     FRANCK ROBSON DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 3648-6235 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:  LOURENÇO NUNES DE SIQUEIRA  

 Telefone(s): 99642-8737 

 NIVALDO FRANCHINI 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:   SILVANY CARDOSO DE ARAÚJO 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

Das 19:01h do dia 21/09/2018 até as 11:59h do dia 28/09/2018 

Juiz(a): Dr. MURILO MOURA MESQUITA 

 Juízo da 11ª Vara Criminal  

Gestor:  THAIS MATSUOKA DA SILVA 

 Telefone(s): 3648-6255 / 99949-0558  

Oficiais de Justiça:  FABÍOLA DE CÁSSIA SIQUINELLI 

 Telefone(s): 99642-8737  

 ERNESTO YOITI SAKAMOTO 

 Telefone(s): 99326-7998  

Cartório Distribuidor:  AURECY FERREIRA ANZIL DE MORAIS 

 Telefone(s): 99997-5916  

 

Das 19:01h do dia 28/09/2018 até as 11:59h do dia 01/10/2018 
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Juiz(a):    Dr. FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES   

                                                Juízo da 12ª Vara Criminal 

Gestor:     ANA FLÁVIA MARCELINO DE BARROS 

 Telefone(s): 3648-6265 / 99949-0558 

Oficiais de Justiça:                  OLGA DE OLIVEIRA 

 Telefone(s): 99642-8737 

 SELMA TEIXEIRA MATOS DE SOUZA 

 Telefone(s): 99326-7998 

Cartório Distribuidor:  ELIAS GOMES FERREIRA 

 Telefone(s): 99997-5916 

 

ART. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá obedecer às disposições 

pertinentes contidas na CNGC/MT e nos Provimentos nº. 10/2016-CM e 01/2017-CM. 

 

ART. 3º. Os Juízes de Direito dos Juizados Especiais Cíveis, nos dias em que estiverem 

escalados para o plantão, ficarão nos respectivos Juizados, já o Juiz de Direito do Juizado 

Especial Criminal Unificado, irá cumprir o plantão presencial de final de semana e feriados na 

sala de Audiências de Custódia do Fórum de Cuiabá. 

 

ART. 4º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio de publicação da Portaria 

no Diário da Justiça Eletrônico. 

 

ART. 5º. A Gestora da Central de Mandados deste Fórum deverá afixar a Portaria em local 

visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem conhecimento da convocação, 

notificando-os pessoalmente. 

 

ART. 6º. Os Gestores Administrativos das Unidades Judiciárias localizadas fora do prédio do 

Fórum deverão afixar a Portaria em local visível para que os Oficiais de Justiça escalados tomem 

conhecimento da convocação, notificando-os pessoalmente. 

 

ART. 7º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Criminais devem receber os flagrantes dos réus 

presos e que vão participar das audiências de custódia, fazendo o “cadastro rápido”, bem como 

expedir os documentos necessários ao cumprimento das determinações judiciais da audiência de 

custódia (Prov. 01/2017-CM) ficando autorizados a convocar todos os servidores da secretaria e 

obrigatoriamente até 2 (dois) servidores da própria secretaria plantonista para auxiliarem na 

realização dos trabalhos, por dia  de plantão,  em dia não  útil, sendo  um  deles  para o período 

matutino, das 8 às 13 horas, para recebimento, cadastro rápido e autuação dos flagrantes.  

 

ART. 8º. Os Gestores Judiciários Plantonistas Cíveis ficam autorizados a convocar até 1 (um) 

servidor da própria secretaria plantonista para auxiliar na realização dos trabalhos, por dia de 

plantão, em dia não útil. 

 

ART. 9º. Os Juízes Plantonistas Cíveis e Criminais responderão pelas Comarcas de Cuiabá, 

Chapada dos Guimarães e Santo Antônio de Leverger, nos finais de semana e feriados, conforme 
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artigo 11 do Provimento n. 10/2016-CM, sendo que cada Comarca contará com sua equipe de 

apoio (Gestor Judiciário e Oficial de Justiça).  

 

ART. 10. A alteração da escala, inclusive por permuta, depende de solicitação justificada do 

magistrado, com antecedência máxima de 3 (três) dias do início do plantão, dirigida e 

devidamente autorizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, excepcionadas as situações 

relacionadas nos parágrafos do artigo 21 do Provimento n. 10/2016-CM, devendo o magistrado 

encaminhar cópia da solicitação para a Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 

ART. 11. O Juiz que não comparecer ao plantão por motivo justo e excepcional, comunicará o 

fato ao seu respectivo substituto direto na escala e assim sucessivamente, cientificando à 

Corregedoria-Geral da Justiça e à Diretoria do Fórum de Cuiabá. 

 

Parágrafo Único. Nessa hipótese haverá compensação por meio de assunção de plantão pelo 

substituído no lugar do substituto, na primeira oportunidade quando da vez deste, e na 

impossibilidade, pela unidade judiciária em que o substituído se encontrava afeto. 

 

ART. 12. A presente Portaria deverá ser lançada no Sistema de Plantão Judiciário Eletrônico, 

nos termos do supracitado Provimento n. 10/2016-CM, e, após a homologação, os dados nela 

constantes estarão disponíveis automaticamente no “site” do Tribunal de Justiça - “link” plantão 

de Comarcas, para acesso pelo cidadão. 

 

Publique-se, depois de homologada, remetendo-se cópia da escala ao Conselho da Magistratura, 

aos Juízes plantonistas, à Presidência da OAB/MT, à Procuradoria-Geral da Justiça, à Defensoria 

Pública Estadual e à Coordenadoria da Polícia Civil, dando-se ciência desta, ainda, aos 

serventuários da Justiça e ao Cartório Distribuidor. 

 

Registre-se e cumpra-se. 

 

 

Cuiabá, 10 de agosto de 2018. 

 

(ASSINADO DIGITALMENTE) 

EDLEUZA ZORGETTI  MONTEIRO DA SILVA 

JUIZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO 
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